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 1554 ةنس ٠ « عبارااو كلاثلا ) دجلا ٠٠٠ ةيبرعلا لوصالا ةعومجم (5)

 قيدز نيطنطسق دوتكدلا هرشذ ٠ لوج ليعامسا

 1364 ةنسا

 دوبج ليئاربج ذاتسالل ٠ هرعشو هتايحو هرصع

 336 ةنس ةعيبد يلا نبا

 ةيكلملا ئيدباع تالجس يف ربظظت ابك ايدوس ىلع ةيرصملا ةلخلا بابسا (4)
 1351 ةنس تسر دسا روتكدلل

 تارفلا نب ميحرلا دبع نب دمم نيدلا رصانل : تارفلا نبا خيرت (4)
 يطنطسق روتكدلا هرشذ ٠ لوالا ءزملا « مسانلا دل ا

 ثلا زجلا « عساتلا دلجملا : تارفلا نب

 نيدلا زع الغ ةروتكدلاو قيرر

 ؛ءدباع تالجس يف ربظت اك 1854 ةنس نيطسلف يف تابارطضالا 61١
 متتسر دسا دوتكدلل

 اتسالا هرسشنو هقيقحتب ينع ٠ يقاعاسلا نبا
 اة نس



 ثيدحلا يلرملا بدالا يف ةلامنلا لماوعلا ٠62
 يسدقملا سينا ذاتسالل

 ككل 0



 اا رانا

 اسري درنة سينَِعْرَي ياراكب

 مالم ارضع حم وو

 هرِشنَووب 1 ب نع

 نيستا ين
 ةكيريمالا ٌتوُرْيَ ةعباج يفَيملابدألا ناعما ةككيبلا

 يناثلا هزببا

 بآ * توريب - ةيناكريمالا ةعمطملا





 7 00 قنا انة فن اديلار -

0 

 «بج» يئاعاسلا نبا ناويد نم يناثلا ءزجلا ةطوطخ نم ةريخالا ةحفصلا



 .الكتلا ناك اذا

 هل تاك اذا اما

 ةيشاحلا يف كلذ ىلا انرشاو هانحلصا لصالا يف يخن أطخ انل تبث ا



 يناثلا ءرجلا
 تع

 نيدلا *اهبب لجالا ناويد

 اسارخلا متسر نب يلع

 فورعملا 01

 يتاعاسلا نباب

 هللا ةحر





 مهيجرلا نمجرلا سلا مس

 عب ءوب "”متاح ىنعم يف رواجلا نب نيدلا مجت ىلا اهب بتبكو لاقو

 احنانمو ًادئارف نع ثبتو 2 9ع نت ءاسصنلا تناك دق

 ازانلا ديلا هنمىدملالاط امدعب كب ان ندَأ دق هل

 اجئان كباب دنع الك دملا كاذ دمب نم *”اقتح

 اضيا هيلا اهب بتكو لاقو

 رمهجلا رظنملاب "بالا التاتو 2 ًءرهجو "رس كنع انجح لو
 ملحلايف تالايخلا اهاثخت 'فئانت يبق ءاقثلا دعبلا عم نعو

 ' مجلا مركلاو ضانضفلا_لئانلاملإ ”بدجم 'ماملاو دجلا دفوب انثكب

 متل رمق مثلا يف نال لهو 2 ةققح باجحلا يف ًامرل مو
 مجنلاىلالوصولايضبييذلااذنمو 2 ربتاعب ناكللا دمب يف اناالو

 همسي اياروم وجهي رعاشلا لاقث ماح همسا باوب رواجملا نبال ناك ()

 باويلاوه مز اياطسلا حئاتلاو . دوجلاب دوبشملا يلم اح (م>



 رلبقلا بابشلا يف قفخأو البهك
 لجرألاب اهرصع لو "”سادتو 008

 ايف ٌرظان رهو ةنارم
 ايحارن ىلع ًارون ضافا دقو ماملا 5 ًاردب ىدأ ”كلق

 اضيا لاقو

 ةولؤلك نهدف رطلاو
 ”ةفيحص ريدفلاو رقت ثريطلاو

 يدش ىولالا (م) سادتق -لصالا ١
 ب ماغلاو - ناكتلخ نبا ف 3 ةثورملا رصم ندم نم طويسا 2-3



 1 لالطا هللا قس

 ًاعومد  كلطو
 "تلق ضورلا ىلع تيم اصلا ام اذإ

 ىنتاق بابشلا لا ينناخ امو

 ابنأك 99 'ضيبإ "يدوف يف حال دقو
 نكحل بيشلا رصع ناح امو

  رهزلا يأ .نب -«مهو«ق» (0) ١ يلق شلع ببس بذملا هنيدو يأ (1)
 :ارع نمو ا نادلبلا مجسم يف هل رسم يف ىربكلا ةثحلا

 ادلبلا مجمم يف () بيطلا نم عون (ه)



 يقاعالا نبا ناويد

(0 
 ” ضيا لاقو

 كلذ هئاقدصا ضعب يعدتسي ةهزنلا لبنلا بكر دقو لافو

 .دملا ىلا ”قوشم دولا قداصلاو « ميلا
 يكشلا يف ًاعاط طْرَلا قباس 2 ينامالا صاننقا ىلا انكر دق

 97 يلا فك ”لثم ميدايا بلقلا ىلا ىدجت م
 ميركحلا ماقملا ةياغ ىلا حيراب مجلي

 ميسلا ”ميقس اماكسمإلا ميلاف
 لبق

 مت حودلا ماع تحت ٌءاقثلا رودبف
 الا ساكلا يف اههبْشأ ام ارح لك
 ميك بنت لكتب ًامارح تناك ناو ىلوأ موركلا ”تانبف

 مويلا كلذ يف ادب لاقو
010000 

 ىلا ايي ”تنفد ””ةييخم _ضايدو
 اهريدغ قوف نابلا ّنصغ

 را 0
 ىغولا ميس "مهب سراف نأكف

 بكترلا كلذي فس ١
 ليلخلا ميهربا راق (ذ) ملكتتلا

 عردلا فغزلا 0

 ه5 ةحفس نارئركم ناتيلا ناذه )١(
 هللو لصالا ذك مذ



 ”نيعأ فعاضملا اهُسجرتف ترفس

 "”اعدب اضيا لاو

 نم تنياع ا تدزو

 لشسرطلا نا يأ (؟ذ) ندع -«مهو«ق»
 ذاسم» (هل ١ سيق وهو تهمهوعق» (مز
 وم يف فويسلا ربشت نأ مهدئاوع نم ناك هنا ربظي (0)
 هلثم ىلا قيسُي لو حودلا حدمو شايرلا مذ يف هلو -«مهاو «قو (,)



 يقاعاسلا نبا ناويد

 أملا "!اهراطتأ يف بك دقو ارك
 رّطلا ل يبكي ذإ كحضي ضورلاف

 ابين ايم نامذألا أدص الج

 ىذألاو
30 

 آلا اهنضو
 اورام اي ضرع فوخ 2

 يدص وهو 'دحلا نم عطقي فيسلا»و رفلك وذ َرهَر 0 ”فوخم نانا نا

 ةحئارلا بيل دوع رطّتلاو . امناطوا -«م و
 0 وتلا (م) ينطوم قارف مغرب هب ارورس اًيعاز تنك يأ مد
 سامق نم لئاثلا مزيي ام دوقلا (0) اره «مهو«ق (غ0)  هجاوما هذ
 هيادخل عردكر عشلا لمجو . لابن نم نيملا هيمرت ام يأ اهضراعو . ءادخ يتحفص هيضراعب يني 009
 يضميل - «مهاو «ن» (4)



 يناثلا ءزلا

 هيف اضيا لاقو

 اصلا سفن نم قرأ ماوقلا نادل ةقلم اجلا نمز نم دلاو
 ابّكلا يضاملا اهقيس اداحغ اعف ةلظال لسو ءاراذع تلاس

 اِهلتف هحفصب ”دئرفلا ضاف امو 'لأ كمر ةئاغ اه

 ايهَذُم انيس تيأر 'ءاضتنا اذاق ةنوصو كاذب ةتماك تديز

 براوقلاو
 بئاتكحلا نيب

 باوذلا ؟ةققاخ رجلا يف
 براقعلاو

 تجف ةلطوطغلا نم نينلتخ نيناكت يف ةأزجم تدرو ةشقلا هذه. (0)
 يقيتحلا مسالا نع ةيانك انه نالف هلوق ()
 سيو هل يدوس يف مييلا راثلا نيقفانلا ةلج يف تركذل ديرب هّنمل . لكأتم لمالا_(م>



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ضيا لاقو
 مادقتو ىلع نم ًاظحلان ناو اخلاص نإ "”ملاص نع يتئاسأ
 ملعم لقعو يفرص ة و بتاك ةئبأو حادم 'كفإ هل

 يضقي نأ لبق نم
 زطحملا مركلاب كنم انقثو انكحو

 رثلاب درولا تيت نا ىلا ىوهلا يف بيجاعالاب تأت تاز امو ضغلا س

 "رحلا ديدش موي يف نميللا ىلا رصم نم هرفسل نينع' نب فرشال هعادو دنع لاف

 'هئئابو ”نيعل ميراثف هيلع ركع ”كلم وهو يّدو كلامأ
 هممادم نجت ام ”نأثو ”عامت حم ةكدمب ءايطقف تلحر

 هعزاون وعدت قوشلا نا قوشلا نم عادرلل يند لو
 و حيرلا دوفو ”تيقل

 هذآ نم شاجامو
 هعزاعز ىقلت رحبلا جا نود نمو

 حاملاو الا كدلمك

 هيلع سوبع هيلع ستيع 2 نوي -«مهو«ق» اذ



 رتحارب

 ىرتلاو .ةبابصلا معط ام تقذ الف

 وبلا كاكتح ام اذا
 انقلا نم تاشاملا فيه قاتشأو

 هتيلع ظاحللاب ”عولو الواو

 مماستبا دنع

 وبص قرافي ال ًالق هلل ىعر

 دب انك ال دقيلا تاذب ”مييي

 ردو انع دعب ىّلوت تاقو
 'يأنلا 0 نع "دكت

 مهي -«ممدعق»



 يتاعالا نبا ناويد لب

 آضيا لاقو

 هك هلل ةمامأ ريمالا م نا

 دق [بميَعالو 2 ىوطلا هب 'تحص

 براثلا ذيل نع امو د دقو مشل لآ نمل
 باجي نركتي نا آلا ءالل الو

 فَلا”

 ضيا لاقو

 الا يف بغي لا
 ةمآل لا دادز

 ىتن اعب

 (زمبلل رخآ نعم وهو سانلا يف ئمطلا انه ديري هلملو ) زمملا ةمالع اهل مشو ةملكلا زمه (1)
 هتّصتب ف ورمملا بحللارعاشلا ىلا نونمم (س) نيرو مازح نب ةدرع ()
 قارملا ىلع برعلا ضرا نم فرش ام فطلاو , يلع نب نيسحلا وه 3
 بارشلا ”رم مركلا عطقنتب يا 25 دجماو -«مهو«ق» (0)

 بلا



 29 كنِم تبدل ترضحول اما هينا اتعاو دمأ

 ٠.١ كنأ ادم اي كلع كينكي 2 نيشي ءاجه لرقأ تلو

 "ضيا لاقو

 ,لخلا ىلا وكسشي لخلاو ٍولِع يذل
 لختلا تبنم الو ال ىوزح تارادب

 .لظلا ”ةباس اذ ىمتتا ريخالو
 لْوَلاونرْلاو ضرألا ناب شامعأل

 رمخلاب ءاملا جازتءاكي مي هللا مد كتلذأل يا

 ءارمالا شنب وجهي لاقو سو
 نميلاب عشوم مسا ىوزح 63



 دويط نم اطقلا (1) يهو ءارحصلا رويط

 مهاد« 20 لرعتي هلو -« .ري لاجك هلاج يا (©) بوقعي نب فسوي



 ةجاح نود نم دعولا تلذب ام اذإ

 هتلخو ”يمنلا "فلغلاو كياو

 بدي نيرظانلا مس
 وديبجاح نم أر جاع ةضبق "فاعلا "جلا اه 0972 1

 ضيا لاقو

 دعولا يف هلو تعمد و «ق» ب
 بق شايي نم اهل جاع

 ةمرحلا مامذلاو . همامز «م» ()



 يقاعاسلا نبا ناويد 1

 اضيا لاقو

 '”نانبو ”ةحار هنم دنت لف

 مع

 ةراومكلا نيم 44

 رعجاالز فاننا كالو
 راسي ةحصي بادآلا

 راثتلا طْتناو لكسشلا
 ران ءاشنالا لّيجم يف ل

 رازغلا ”مدلا هئاثحأ يفو“ ايجو لدنيا لو هل تيم

 ةلاجترا اضيا لاقو

 بارشلا مّدع الو ًاقرخ
 كا

 ناعيو ناويدلا اذه تومي
 هلاجر نم نيصخش ىلا ة

 هي سعب» ىلا



 مسا لهذا

 ةلامسجحو نيناثو سخح

 انتم ةثم ىلا فاشما ددملا ةياتك ب اتكلا يف درّطي «)

00 

 لقملا ةفآ لئاشلا نا

 ينج - «هو«ق» غمز



 ىذا
 | كشلل تللس ول يأ وود



 بقلا (؟) دقملا ()

 ةديصق هيلا تفر كساب 6
 7 0 تن تسر مكر يا هن
 قبلا لثسق هئادع اما ( داع ىلإ ةيسن ةيداع ) ةيدق ةدايس يذب اوؤال - هلمل هز

 ءاطملا بر دئادشلا يفو قئالا أجلم برحلا يف يإ (.

 عيشي ةقايضلا رانو برحلا ران يف دصقي 0
 -لمالا يف 00



 اذا بولقلاو رظاونلا دي

 ايو ”ءابا « اهات ... ) ايحأ

 رشلا نم ًالوهأم مادام ُهّنّرَمم
 لصألا ىلع ”لومم عرفلا بيطو ساسألا ىلع هانبلا ومسي

 ردلاو ترَعلا "فتح ؟”ةاببش 0
 لجارمو متانا



 هيداعا كلهيو لاما نم هتئازنخ غري يا . لف

 لالزلا وه يمالك يآ (هذ هلدعو هيده يف باطتلا نب رممك وه نم ىلا يا

 انما ص حيتلاو ديدصلا لبلا 5:







 رك قرا لع مالا يام
 اهلقحاولا . تعنم
 ,و اب باصا "لن

 نايا ند
 هبهوعت»
 يف ديضلاو
 بطاح ةّمسا ماما اهداّسق
 5 | ديري نم منت

 دل ىلا مجري ريمضلا 0

 ىلب رللم نم يانيع تقرطا ام
5010 

 مالقالا يا هتثساو . ريملا ىقثلاو . ىدرلا رم هنت - سد

 ىلع ىلوتسا لضافلاف
 يذو يغابل كيتاه

 (بولفلانسي) نويملا ريغ همقسب باسا ملاظلاءارغلا ن
 .. ةماشلا يا لاخ عج ناليلا ()



0« 0 5 
 ىلحا ذو ”(3يل' قالو بئاوذلا رمح

 مهادقا تدتغاف كلاما اوساد

 بعص» 1 ”تدجو 'تدمبا باسعرم»
 ءادوس نوئظلاو دصفي لسالاو . ةّسج -«ص»

 هل رحنتس امنا اهلل قايثلا تعزج فيض ءاج اذا يآ (ه)

 د تاقعشلاو لالا فونا ناعرلا (+» ا

 بئاوذلاو . يح اتماو لصالا يف اذك ا
 ىلع اهاوامد يرمت ءار مهقايت نا كلذب دصقي . ةيدجملا يا ببشلا تاونسلاو دقوللا

 ةراجح يفا

 معايالسب بدجلا نومتمي معو دقاولا





 ردع ص
 عضد روق ىذا

 ةردكلا وا ةمقبلا



 لباذ فاطعا ةنم يتجتلا
 ظ لئاجم حاشرلا كاذ الو مادي الخ كلي لبرحلا6”.انتبا الولو

 12 يمد -هص» 0
 لملاب حودمملا ىوه لا ريظن يأومل سيل يأ . حودمملا وه يلع نبا (©>
 ءاحسنلا ”ثييو هن ردتالف لوقملا ريب همالك نأ يإ (ه) يي عص» (
 ٠ فئاحص دئارجلاو .دئارغ -«صوو «ق» (4) ايلا ت«ص» 0

 ريملا وهو هسقت لدي هسقثو , درت - «ص» (4) | نم لمفا يع
 تنطظن «ص» )٠١( رشلاهلتايا (00)  برافلا تاّبح (ه)ذ



 ىغولافبضملا"'”ىفللابذملا لقلاوذو نا نق
 ىدلاب

 هييدع -«صف (0)



 لماه ,دقولا ىلع ماه اح بنعو

 لئاوفلا “فتح انيلا تناو ىذخأ



 ماشلا نم همدقم دنع دمحا نب يلع نيدلا فيس ريمالا حد لاقو

 ةئاهسجو نيناثو سمخ ةنس



 مكتنم نامظألا عمو

 ايثا لانا اهلا ضرع
 انث اهيف ةلذلا كاذ

 انو ريص ريغ تباصا لب

 انجش ينم حودلا
 انغو 2

 واسم يه يأ . داغالا نفجالا (0)
 ةبسف هللمل



 همالك يحول تدج

 هنم ةفئاط هل تبثاف هرعش نم ايش“ ”كشوم نيدلا زع ةنم بلط دقو لاقو

 (يفاوملا ديدجت اهموسر يف ٍقاوقلا ) ناونعب اهمجرتو

 لصالا حضاو ريغ مسالا اذه نم لوالا فرحلا ()
 هتالآلا يأ ص

 الا ثيتيبلا يفو .لككأتلا لصالا نم لَسمي اماذه



 هرعش نم اثيش ينغلا ( عيدبلا ) هنم بلط دقو لاقو

 هربظ يف تئاو اةزج هل بكف



 حالس ناطللا يف انا حجرالا (:)
 ثييلا اذه 4
 رع ًاعونمم يا (ه)



 رحالعلا

 :ايصلا

 مركلا عاجشلا دب لا واهي يذلا لقيسأ
 انه سم هب برشيو دايأ

 برملا رابغ لطاسقلاو .آلا -«ص» (ه) م 6
 ديري هلو . صئارفلا داعترا لكشألاو لصالا ذك (0 ةحارطا م« ض# (5)

 حودسملا ىلإةبسن ةيفسوي (8) يف زع-«ص» () اداعرا فيلا تيدقو



 هبتاعي قيدص ىلا بتكو لافو

 هيرخلا ننلا ننس يف تامركملا اوضرف ىلوملالا نب
 بحاص مهبحاصو موسلا دنع لضفلا لم
 هيزرملا يف كتدجو الهف تاعرفلا يف - كتمدع -

 هيزعثلا الو ءانحلا يف ال باصت نا ام كيدايا 'تيدف

 ٠ وهو «بج» يف دوجوم ريغ علطأا اذه مادتي تيب «ص» يف
 ”ليلظ "يلع *لظ هل سيف 2 نكم رهو ههاج قح مرحأا

 سبي اعو . ىع لصالا
 «ص» نم القت دقو «بج» يف نيدوجوم ريغ هقبس يذلاو تببلا اذه
 «س2 يف نيدوجوم ريغ ناريخالا ناثبلا



 رهدلاالو تعم (م) ٠ آي ةنحلم ةيطاخملل فاك لك -«م»
 ءاملب نيللا جزم قذملاو . قاذملا -«م» (ه) ييدب وجي



0 
0 



 كلذ يفو ءانغلازم نايرض يناثلا لب «بج» يف دوجوم ريغ تييلا اذه
 لمالا يف اهل تاونعال ةيلاثلا 1 ةيدوت

 ملعق حلطسمملا ةراثأ تببلا اذه يف (-»



 ةطقاس ةطقتلا هذه () «ره و «قه نم ةدايزلا (1)

 يسمع ل ديمي -«مهو«ق» ل





 ا 0
 تلدب يا (م)

 وهو لوقملا رئاس قبسي هلفع يأ . لصالا اذك (م)



 ينكلأ امري قبل تلق مه
 نمكتي دقو كيا نع ةرقرخ

 رقو نم يماح فخ اهق هادي ١١ درع

 طيظ يا نثك 0 ةبحللاو 04د
 هتمزل يأ نكد () لشلل ميظع نكَر وهو هابس ذنم دجملا بر م
 نامزلا ىلا دوعي رهمشلا (5) هينب هدفق ىلا تيللا اذه يف ديدي (0)
 يريخ بيملا غلا يا يكلاو .تلقوا -لصالا (ه) ١ فتتخبف يني هللا 00
 يلح ام لق نم له خام ين 6 حا



 "ارما نيب حالصالا ىلوت دقو ةلحلا نم ىحضالا ديع يف هيلا بنكو
 ةئامسخو نيعست ةنس يف كلذ بيسب هلام نم لذيو ةلودلا

 نوكتت ذا كلذجي ام مكي

 هاوس هب نرقي حيصي نيملا هّبشو .شطب اهءاتس يقف .نونجلا يأ 00



 هّهذ نا كلذب ديريو .

 حودملا مرك





 اندمم ةحامللو

 ىنمي .اهتحاسو .رثن ام دي
 ىلا ةبصخأ”7نادمسلا تبانمو 2 ”ةّئور يعوأادص اهي تمن

 ىحنملاو اهكارا ”لظب ت

 انكلالا داجلا تقطناو اثم موفم لك تاسحالاب تمخأ

 انمؤم كلضفب ملع

 قب ام مدهتو ىف

 ةبوذسب

 نم هاما كسمي ام فل وهو ناكم مسا رجاحلاو . لغو نويع هيف ةتيدملا ةيحانب داو قيقعلا خ3
 يداولا ةفش



 هقح يف هييبت ىلع هركشي حلصلا ماق دنع ”هيلا بعكو لاقو

 ةئامسحو نيعسنو نيتنثا ةنس مكرحب يف كلذو

 وس دميلاب ىحضااو
 دّيقم يلق الو يعمد ًاقلطم كي مل ءالوا

 ارتالا ىلا بنفنم يأ رواجملا نب نيدلا مح يا ()

 ةّيثحولا ةرقبلا دلو دقرفلا ١ يدع - همه واع قه



 ذوخ يال عنفلا
 'محتم تيبلا اذهو لصالايف اذك 0)



 ىلا نع نغا
 ررخ ام هيشالاو همظنم لك أتم 3
 اغابحاس نع فئختن يلا ةلازغلا (0)
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 ثلا عمتجم

 لعب ىلا دقي تاذ ًاسورع انففز

 لج نيا نم هالل كو ناح
 لصت نم لوادجلا دمت يف درو  ًايبسأ ةماعلا "سوق تلسرا كو
 لطلا عمدا يف «درولا دودخ هايح الع دقو « ناولالا ماتبا كاذل

 لقئالو عام يف تسيل ثيداحا
 لظلا رّرط يف ربنلا نيبج لال



 لاحلا تضتقا دقو لاقو

 0 لسارملا تاقئاو ”كلس نا
 لتاشتملا جعاللاب ىرهلا

 لحار افك هب تداج
 كلزانملا لاؤس وا ينانملا

 دن ملف دوهيلا ثبس ىلا انيعأد

 لالخ ىسرم هبت يف هب اًناك
 ”ةباحس اهتقسال ؟”ًارصمو يل ايف



 يقاعاسلا نبا تاويد .

 تايبا هعمو رواحلا نب نيدلا مجت نم هيلع درو باتكل
 ةنس نابعش يف كلذو يورلاو نزولا اذه ىلع

 ةئايسخو نيعستو ثالث

 نق الا ظحللا
 ني كاذ

 نس يلو

 ءاقرلب ميم" نم هللا ىلا

 نكي ةبيرغ ماليا فيكو

 نبا 'ميلس داؤفلا ميلك
 نسحلا هانثلا نيملا نبالو
 نزتخي' "لام الو ًالك
 نحملا يطو اياطعلا رشب

 (مأ ل يا ماخلا بوث وفج تقزم دقو نيثاللا مالع مها مل يأ 0
 مولا كاذ ةيلماجاكدبعا ًقينح نك| ناو لاو (>
 لاجلا ىلع تالحارلا بدن يا (©)



 'تضضف 1 كبانك "ترش

 مئاشنإ "بئارغ تما

 « حصقاف

 ”تافلالا رذإ

 فض وا عادخلا نيذلاو . ننملا لسالا_()
 3 عوردلا ننجلا سر

 هلملو . لمالا اذك

 نطبلا تاّيط نكملا ()



 كاذب لاغ وهو هن

 لاوثلا يف ًامبط يبضغ امو

 بالا ةجو "ملظأف "تلهجا
 تندلا 0

 نقدم ةبازثا
 انمثلا سخي ةضرع ىرش 1

 نكشف "بضع  نكنو

 نك ممهلو ىرس ميذل

 نثلاو هاون لك

 َنّنلا اذه لثم اوكلس اف م

 نفث تابذاك ىوس

 نطقلا تذبنف ايمل
 ناوال ةنا هب يتظو



 ضيا لاقو

 مدنم وا مد نع "منبت انك

 نيل ردلاو
 وش

 موني نسمن ناو نسلو اهيف
 مثدا نم ررفكح ناوفنملا يف
 مرني بملا ابلشف تيلج

 دج رينص مجت ىبسلا
 ماسلا باحس برحلا تتردتسا اذا يأ ()



 قاعاسلا نبا ناويد 4

 ةنس كلذو ماشلا نم همدقم دنع نيدلا

 ةئامسحو نيمستو ثالث

 انتو

 ايوذو امسرط نم تاتا
 ًافبجلاو « مالكتلاا يما اي

 اوحا ةرايزلا

 ريذو ديني قحلملا يف نسا ىنمي انوجا ءاملا نجا وذ
 روطسلاب اهفلف اهرما يفخي نا لواح يا دوسح اهآًروو .اهحامرا قحلملا

 ( ايانسلاب يأ ) اهرويب ميلع دوجي م بدالا لعال لجرب انعمسام ذا
 ىلجللا تسدلاو ةاود عج يودلا (5) انتيجعا مب اننيطا م



 ةمراكم ينع "بنت ل ًابئاغاي
 ةفندم بلقلا ميقس ينا كيفكي
 "ةبئاخ كيف يدجو ”#ماول تداع
 ”ركسمانم نم اوه دوجلا ينب ايف

 قو اتح ةيئدجت
 ةمراح تنا نم ىننلا ذيذل الو

 ةيس«دو«ق» 0 | ايمن ةديسلا ديت ١
 يل ماحو ةمام نب بمك س دوبل الجر (-)
 ,وجوم ريغ قباسلا ثيبلاو ثيبلا اذه 00

 .موقي كب يذلاو هل رطتملا مامالا تنا يأ
 هللاقو هيدهم تنا هلوقب ديربو .«م» و «قه يف



 يقاءاسلا نبا ناويد 5

 ةنس يف رصم ىلا ماشلا نم همودق دنع نيدلا مجن ىلا بتكو
 ةئامسخو نيعستو عيرا

 'كيارو نم ٌدجامالا صكن ١ كيار 3ك
ّ 

 «7كيايأ ىلا
 كياقل ىوس كنم تأ

 كيا

 :روسب لصالا يف يورلا ()
 هيلا قتنملا بينما دمحك كروت يدمح ديري هّلماو ى مالا اذك مد

 رشملا كلمانا يا 43

 عوردلا ىلع عقت كفويس تناك اذكه ريدغلا ءام يف يماملا ديدحلا فني ايكو 07١



 ع

 كيافص يف ىليأ را هجو
 كارألا يداش

 ةببايلا ضرالا ءاودملا
00 
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 2 2 هع اا
 ةئامسخو نيمستو عبرا ةنس اضيا هيلا بتش و

 لزمو

 لصن ظحالابو

 لجألا رع

 توكش -«م» و«ق» 40 3 و دخلا ليسالا ()

 4 ادع امس ينفشت ال خسنلا لكف سد
 دلالا ه”ودع يهف يلق نع نوب كتكاويا هل

 ىلحلا نم_لاع يا (0)



 رثسكتا تمي ضيقت ىزو لمفلاب ديرب
 اهئاشحا يف لمجي مل ول ديري هلملو ميبم مالكلا هلا اهيف ريسلا عاطتسا ال فيسلا امهئاشحا 7 1 و

 فويسلا 00
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 ةملظ يف سومشلاك يناملا لج (:)

 .اسييط ىشا يلا هلوقي كلذ لصو . نيلوالا يناس تقاف هيناس نا لا يف لاق ل. م١
 نيملا باتكبب فورعملا روهشملا هباتك يف دما نب ليلا دح

 دوبشملا يبضلا لشق ىلا اب ريشي هلملو ) لضنلاب اهل دوبشم يأ مد
 ايح لغ ىلعايصن دقو لمالا ذك



 اهيف مغال يئلا ءابلبلا

 ”قج وأ بهذ قم انه اضن (0)
 رعشلا عرفلا 4



1 

 نارا دي
 يسري ع كما

 09 رحيل نم هلاوسه مو تلع
 بهذم هام تاحنص ىلع ًانيْم

 تلحو

 بييغ نم ةزيرجم ىحضلا هجو

 برقعبو ركيمم تنج كاذلو

 ًاضيا لاقو

 يع لاجلا ناص ريتشأ فشارملا لوسصم نغاو

 بيستملا رظان ديمي ىنم هتانجو يف ناليخللو ودي
 0غ نمثيقب هيف مالف  ةماثل حاصلا رتساك حو

 ”هرصن ع ناطلسلا اهحرتقا دقو لاقو

 الناو قارفلا ىنضا ام ةّيقب
 "الما ةنكاسب .ًادجو ىمللاو اما

 الئمتا نا

 (ةيتاكللا طشاوملا ديغ» عيبا

 تارلفلا الما (ه)



 ريس ىلا اضلاو ةباصلا هلا
 ىلا ىقنألا نم اهاطعا

 اف

 ىرس اهل تنذا ول

 الط هل رح ايلا عض كرب

 يبرلاو حطابألا كلت ايللا ايحو 2ابلم لةّثلا لالطأ هللا تس
 ابِقلاو ةياونلا دهع نع تلت اكرم رجهلا نم بكحري مل يلإيل

 القثت نا راقألا ةداع نمو

 رتوبع نع ًامابط

 ادت ناك ول 'يدجنلا قرابلا ىرس

 ىدنلا هلأسا تنك ام ىوجلا الولو

 مسي تعب 0 الرا -«مهو «ق».ال نايا

 ةقيلا -«مه وعهد »و «ق» . نضي - قحلملا 0





 هرمخل دجاس تيلا ئتم نوكتيف
 اك "اهروهزي ةفيدحلا لمج
 ةحئارلا بني تابن رايلا

 لولا
 هلا هيوق
 اغاولا فالتخا



 مق ح
 نع ةيانك كلذو . مزجلاو مضلا ريغ وحنلا نمو ضبغلا ريغ رمشلا نم هلمانا فرعت ال هدصق

 اريخ هدنع دجي ملف هدصق نمع متكتي لازيالا (0)



 يناثلا .رخلا

 بلاط جاح اي ىضتتُي ال ”رصم اهو

0 
 ةقونع لك فك تّلكو تءاضا

 ةمركم ”باتكح آلا يبداامو

 ميم نب ىيع ناهرب هتايآل
7 0 
 ىدفلا حضو ” قربم يف تازئأ اذا

 نم ةومد كاركألا كيم اي

 نم جاتجي ءانثلا شيج نا
 "نبق يلالو ورق يدنع سيل

 مقلا نم "جي يذلا قيرلا ةجاجملا 0١
 هل ترقال يذلا مجالا سبتلا (م)
 ءاجاذا يا هج

 محلا 6
 هذه نم ذَحَأ ىحضالا

 مهس هب قوثرلا دعب نم أطخاو
 نم يدنع كي مكف
 ملظلا الو فاحت ايندلا ملط الف

 ملي هب يهو رهدلا برح 'عجارت
 'مشلا ”عمست ىل ماقسألا أبت

 مهنلا دجس لع يف
 مو اتساع نم ردهو

 يتناخ

 اعوج 'ليخلا تتامو أدر “تبذ

 رغأو سوب
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 لحتلا نَمَذ يف ثوعاطلا نم
 دلا ال .الخألا دافإل
 نم ,ليقصلا فيسلل دب الف / 5

 ةبئخ يهو ةسدئفلا نم سدنقو . 6
 ةسدنقلاب همفر نم ناحبس هانمم نو

 صخش مسا ) | رثخيت يآ ىتي نم © :
 قحلالاو لصالا اذك (0)
 «مدعق» 0



 ةئيدلا برق لبج

 و هد و «ق»



 يقاعاسلا نبا ناويد 7

 هيئري يدنكلا نيدلا جات ”لجالا ةافوب ربخلا درو امل لاقو
 ةئامسححو نيناثو ىدحا ةنس ةدمقلا يذ يف كلذو

 ةديصقلا لمع دعب كلذ نالطبي ربخلا درو مث

 عن ىجريأ ”دحا الف

 حمرلا .ةيلاع ًانذك 7 مرلا "لثم ًاندك ناك دق

 حلما ن ال بذملا تار

 0 ا ينفاعلا هوجو
 حشتر الو“لو يكب ال .ضيفب

 جمللا الو ”يلحلا .ظحللا ىدل ما
 لا ايناس ن القث ”كشت ملف
 لك يف ململا عاشنأ ”مامإ رسل ِ "لاب ةماهلا ضيف هب ضافو

 حصقلا ةحبض 4 ناتأدختو 2ةهجو ديلا ةملط ”ى

 | روبشملا يوذللا دمحا نب ليلخلا ىلا ةسن 0



 متافو دمي رمثلا بيسن ”ترظح
 الطاوع تاينانلا "دودق تنابو
 مددج ةسامح ىذا نا ا ىلأ

0 
 هلك ”ملسأو ىدنأ ام "ليلو
 'مدعب -مملا نم وحصأ اف "ترك
 يلغأب ريكلا دش امحلا "دع
 ”لخاوي يهو ءاونألا رطمتسا

 ١/ بذاك ال ناك 1 "تنك دقو

 مناي نم ةِبلعت يف ينقلطأو
 ابهقوغو سيق ءاسبا ىلع ”

 اهلك لئابقلا يف ايلدملا برحو
 ,ءرا ام نكتلو ”ترجذ
 هال وا ضيقب نحس
 "جي لو يلاملا كلت دب تحابأ

 البقو
 انف

 "يمحو ترازنإ الذ تعزت الف

 ادسلا جن يأ محلاو ىدسا 7
 ةيلطلاةفدلا (©) تاع قحللا 0

 0 ١ راقسلا ةئوج ةميسقلا (ه)
 ينانع نم ناث اناو قياوسلا تدبسف يأ 40

 ويلا البف نوكيي

 ليت ال عئادب نم ذك هدجست ام نا دصقي . ةبحتلا
 رسيلا ماس نم مدقلا 3
 ةثحافلا ةقاشملا عا

 وعلا رشق ءاحللاو . ةضييلا ةرشق ضيفلا هل حلصلا ىلا تالاف



 عاشرلا بن انه حلملا بست (هد





 هلش ”لهأ تناءافو يجدأ

 ةحااج ليوط بلق نم ثا يل
 الا تنا ام نمت ابأ

 اهاف تك كنع عدف

 هعّوون لصالاو . نم - قحلملا 0
 ءاكذلاو ملحلاب روهشملا سيق نب فنحالا (0)
 مركلاب دوبثسلا يلم ماح (م)
 رقصالا ساحتلا رفصلا هذ

 ددنلا هقتالخ نم ًانامز ىثعأو

 ربصلاو ثنا رفقوم ")يف ةؤوبا

 رطق امل رلت لك يف اهتداوب
 ريثلا ابيع راعأ <

 رم اني, ههَرَأ ال رتبت الماس

 رمثلا "كيك ىدن الا ؟7*تاالو

 ردي سدنح ىثخ يف رام "لكالو

 رْثش 'مكتاعر يف يلقو يقم

 رصن ةلكشم لك يف مراكفأل

 رتبلا مذألا ال مالقألا ةفايسأو

 رضخلا ٌيجالاو ثربنلا يفايفلا ببشو

 «لرنشلا ةيشي ميقا نا يأ



 اماتتش يلق ةلغ تفشل
 اهالذاع يل ىكبو ي نم

 اهاتقم يل تلف ام لت ال
 امهانث اهايانث حبص انا

 ؟9اعافو ”قربلاو نصفلاو اهذق

 تحابا ام اهادنف

 هام كتير تحت
 ءو”طخس :ئيدضلا يف يبف

 اِبيلا ماي ةدنه يلأي

 ؟9امامُك ينع تيضد ول يمدد
 اهانثو مكتنع مالألا 'ثداح
 اهانمأ سفنلا ىلا مكتنع تلمح

 0 طك

 ابّجلا ثيداحا مكتنع تلقن
 انْ امانش مكتع تلب

 الا هده رطملاو يممد ىقسف يأ (1)
 ناسملا انع اب ديريو ةليمجلا روصلا ىمدلا (7)
 ةقاسم دمب يا ساطسفلا ةنش (©)



 يقاعاسلا نبا ناويد

 اهاذق "نيبلاو عمدت ال فيك

 ؟!اهاما ىتح اهئانا اتق

 اهاحض تام هلل يئامزف
 اهاتث 'مجنلا وا -'فيطلا وهو -

 امهآطم ىانلا نجعأ يلا 1-00
 ااهاتث "ناعا انخلا ناك اذاو 2

 او اثم ةبصعلا
 اهاجو الام ام
 ؟0اعانغلا قاب وا ب

 اعوانت تربط داسفلا ناك اذاو اهشاي دشاب هنن ثربظ ساذالا تناك اذاف يا
 عاسالا درب قحلسلا



 اموجو نوهينلاو
 هاك لب اعوط نع يرابطصا ام

 ؟"اعاتشا ءاع

 ىجدلا وهو "'ابسايد ىلاو 1 3:
 ىركلا 'فيظ واف احبصتملظا
 نك
 ديدبلا باب ىلعف

 يالا ناكملا فرشلاو اهالبج يأ ()
 قشمد نك اما نم سايدو نوريج

 ترثكا دقو عشاولا
 اتئاف دقو «ليلع ب



 تدمو تشع كلو

 ىرسلل اهاوف ييِع رّْثت نا

 هبتعيو هحدعو هقوشتي ةبناكملا نم ليوط عاطقتا دعب هيلا بتك و
 ةئامسجو نيناثو عست ةنس يف كم عاطقنا ىلع

 رتانلو فلإ لك يلام

 ةتدهع ,مظن "لك يركف عذانو
 ٍلاقم مسر ىلع يكب ال انا اهو

 "7 فسر اهلاقنا ثحت نم يلف نيل لاس ّ

 دئاسقلا ئانح يأ انه ىسدلا هلوقو ٠ مايتسالل نم



 ونين ”ننعااالو ١١ونع "دكت

 فجس الو ”باجح اهغغاب نود اف

 فقَو اهدفو ىلع ”لصو اياحاف

 فَ ال رطس "لك لطف بئاتك
 0 5 ب

 عسلي يا وفي (©) ١ رولا ف
 نا دصقيو , فحز الفح لصالا يف 46
 رثكلا يعرتسملا فخرلاو . يلدتلا باحسلا بديلا (هذ
 لمالا اذك بد فعرلا -لمالا 0
 ةلمرلا وأ ليجلا مآنقم فنلاو . ناحلا يريغ قاش تاو (م)

 شيجلاك ف ح



 اعاسلا نبا ناويد 03

 ةنيرعناب يدنكلا دسالا“(130)

 زك يناقس

 ىعظعلا ةرشاملا يه تحبصا وأ دادنب ت
 انلا رحلا (0) ضورملا ملع مشاو روبشملا دما نب
 7 يك

 ةاّشنم يإ فاغ بولق



 اموسرو
 اهدرو ةنجو قوف

 ةبدهتو يعمدو يف

 رديلا لوح بحسلاب اهبش دقو باتت مج بقتلا
 ؟ول'ول يمسادمو اكلس هكازه

 يقآلا يف ةنماك البق تناك اهنا لاقو قباوسلا لويخاك هعادم لعج
 ناذهو ماغلا حفس نم كلت -بصخ يف هيّالخو رادلا موسر نأ نيح يف املا بدل بجسي

 درابلا بذملا اهرثث ةرمس نيزي (ه)



00 
 هزجع نم ريخالا ءزجلا برشلاو . تيبلا ردص نم دهخالا ءزجلا ضورملا (م)
 ةيع نسحاو انقلا نم اميه لمجا ةديصق لكدنم رظنا لو دصقي . ءابظلا عيطق برسلا (0)

 هلام وا هداز ذنت نم لمرملا 250

 ءايظلا نم
 ابان ءاج ىقجو  قيالا#ىلم



 ارمبذ رجلا ”معاذا يآ (0)

 ةرماشلا لويخلاو « ءارسحلا اياطلا عم ( ءادوسلا ) ءارشكلا عوردلا نوبي



 نطيلا داوسو بلغلا نيب يذلا .ع ةفيقر ةمحل بلخلا ود
 ةءاجشلاو ملحلاب روبثم هاج ديما وهو مسا ام ني بكتب ةعارشلا يف يش (م»
 همالسا دمي كلذب يلا هبقل دقو مهداوجإو ةيلهاجلا لالبا نم ريخلا ديز وه 3

 لصالا اذك ىذا



 هماركأ نم هيلع ىلاوت دقو مارهب نب رضحلا نيدلا ريصن ريمالا حدمي لاقو

 ةئامسمحو نيناثو سمخ ةئس يف كلذ بجوا ام هناسحاو

 ,هلهأب ”مارغلا كنع اثملا تولع

 ىوجلا ردق امردت

 رجاحو ٍبيذُلا تايم تلمح 0
 هنوصغ "دودق "تقر انأكو

 ةفوكلاو ةرصبلا نيب ناكم وه وا ةيدابلا يف ءام (1)

 اهركسذننمارمشلا ترثكأ دق برعلا دالب يف عشاوم رجاحو بيذملاو عرجالاو ىوللا (حو ؟)
 بسقلا نأ همه و «ق» هذ

 هناعط لواثيل سنرلا عقر اع  قنملا ليوطلا عئتالا



 يقاعاسا نبا تاويد

 كمت هانم

 علا قوربلا كحضن
6-0 

 وعالم هي ملا بنرتلا( زيبف ١
 نب ترثع اذا دصقي . ءيشلل الها كب

 هيف ءامال يذلا ماهملا هذ عدعد ةظقلي ىتح كيلع اوّدش مهإيا

 ( حودمملا يأ ) رطاللا باحسلا راج يتنال بدجلا مهلزها نم اي "يلف



 سمشلا ريم فقوا هنا درو يذلا نون نب عوشب وا مشوي (م)
 0 مركلا ديلا عذيبسلا



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ىلا كتفاوو ايندلا كل تناد

 جودملاا دلاو مسا مارجب

 بم ىلا ةبسن يعتلاو . داع ىلا ةبست يداملاو . ىقترملا بمصلا مهيالا

 مدقالاو مهيالا يف ًالسو مطقلا ةزمه لمي نأ تيبلا اذه يف ”رطضأ

 لصالا يف ةطقاس ةملك انه

 ودنملا مسا رشخلا





 يقاءالا

 97 قيل "لح نكت
 نخي مو مين

 نارملا ةّنمم' هيف تلتحت 4.

 ؟9نؤألاو نيملإ ال بلقل ظسالاف

 «؟نمزلا ةنجو يف اهب تول الاخ
 لاو .دجولا ”فيلح يبق ًنكل

 موي مهو «ق» 0
 تبلا زجع لع يناثلا تنيلا زجء عضو دفق . ضقانو شوشم هيل

 ئصنلا ماوقو رمقلا ءاجب اهو نسحلا يملاع ىلا هتلالد رظنا ديرب هلو نسح



 دا نايداحلا اهيا 0

 ف ءاعرجلا ىلع بابقلا كلت - لصالا يق (©) ليدي -هم»
 «قد نع هالعا لفت اك حيحصتلاو . ةفكأع ةظفل تييبلا كاع ةظفا تيبلا

 تابنلا رهثكلا يل فحولا غترملاو . لك أتم لصالا (خ»



 نك يذلا اذه حاص اي



 ًافرسس امناثا ىري ردم ( قالعأ)

 مدشنم "ترص ًايدم ”تففذ 2و

 ءانيه لك نم
 اه "نكللا تككىدنلاو اذشلا تغأ
 امههين تنا ايند كنم تلخالف
 اهراصم نم يفامالا يبت تنا

 طيثنلا م انع نرالا (م) ةكتبلا ةلزانلا ةئاحلا_(>

 ةييفنلا قالءالاك اناو هدئاصق ةسيق ىلا ريشي ()  ةنطنلا ةتق نّبّقلاو ةيدحلا نينلا سد



 ةئاتسو ىدحا روهش يف هيلا اهب بتكو مادقم

 اهوطم ”لبق ناك ليج لطُمو اقل ظملا حصا ذم ىننلا تمدع
 اتلأتم ابّصلا لل يف حال اذا هب

 اقنعأو اهنم"
 انراف دابتلا "نط 1

 اقّلعتم دحجت ل انك نم ىتث 11 1

 يدجنلا ”ملتا ١ نوعبزالا يتفرع امو
 فاشلا نالزغ لذاغأ
 انع يملح فلطع ”لهج زم اذا
 2 يف اءاك (تسلو)

 ىجلا دمي يف دقوت
 اقدوذ دجولل قفالا لاله

 ال عئتاو .دمخ ىبم ىلا بوسكلا يدجتلا ()

 ةديدثلا ةيرثلا ىفتلا م





 ؟”اقرشمه امن قفا نم (يلتنكم دقق

 اقبلا كلف ال بضغت مل تنا ناو

 امم لواطت وا ًادبع رصاقت

 هللا -ةجلا
 ةديصتلا هذه يف كلذ نم هارت ام ثكآو . هنم تيبلا رخل !ًدابتجا انه عضو نيموق نيب ام
 3 ايف لكااتلا شف

 ةظفللا ءذهو . ديري ام لك لع لاخلا بسخلل عترملا مد



 كاضنا ءاود رجهلاب ةكحرادت ل
 مت ليق اذا ىتح

 ليلا ضخو كراد رجها يإ . ايم -«م» و
 كافاج همم



 تف تدجو وا كاذ اذّحو

 )كرك فكي مو ونغز ءادعالا
 ان كرا سومو ةهلمحب

 كللز تلا يف ًامري ركتأ الو بنذل ال
 كبل“ ًانبثم "لاح ) ءانثا يف ناكول رود )ذ ّ

 «م» و «ق» يف ةدوجوم ريغ ةيلاتلا ةسحلا تايالاوت يلا ادهو , ةفآو

 «مهو «قد يف دوجوم ريغ ضيا تيبلا اذه (ح) لبحلا لوشلا

 «م» و «ق» نع اهاتتبلا دقو لصالا نم ةطقاس (ه) مدشاع يآ همبضي شان

 «مه و «قه يف امل رثاال تايلاتلا ناتيلاو تيبلا اذهو . حامرلا لسالاو . دخلا ليسالا



 .* ديري هّنمأو , ليغ - م و«

 هسقن انه رعاشلا بطاخي

 كيا ىوتجا
 يئايقلا عطقأ يا ى) يئايقلا مطقأ يا



 زاليمو بر. تقاء اسي
 اذ اهاوه يف مول ةفقوو

 ةأعخج 6
 ىجأدلا عجه دقو ”ءانقرط .يحو
 اهروح رظاونلا دوس ىلخا رمجي

 ةئييخالا ليل ىلا ةبسن

 عجاوملا نويملا كلت ىركثبلس - عملو «ق» س١

 ةطخن عمو «قذ (0)



 علاطلا نوفج يف ةنم
 عقاربلا ءارو ام يتيع

 عماجلا نيب 3
1 

 مقاولب
 اور

 عماس نذا اها
 عراسم -ىعدي' نيح - ردبع ًقباجإ

 ينم فلس د٠

 عئانصلا "قلط

 عرارملا» ىرت
 عمالملا نك ؟

 تي ئاذملا ريغ
 عئارذلا لكب ءامث تثلج دقق

 مغتسي ةرع يعو ةعبقو مج عئاقولا د
 هّلملو ةنللا بتك يف ةظنالا هذه دم لو لصالا انك 00

 ائيديلصالا (02 قتال
 تلا
 فيسلا ثيح دصقي . عباصالا لوصا عجاشالا

 عردلا ىبال عرادلاو فيسلا وذ فئاسلا 0



 عئارو .عاد نيدض نم ”تبجمت

 عقان هيداعا يف مل حام

 عراشملا بذع دحلا يضع بطخلاىدل
 عئاطا ءايح وأ صامل ”ماج

 ماسلا دح امو يبن

 5 'عماوملا تايداغا

 ماماد تلا

 عناب 5 ضود امو 2

 مارت. تمت
 لاو 0 ولو امتاشد
 00ءفاش جو اهئانثا يف ً"رجآ امو

 اهنكلو عباصا رهاظلا بسح يه اما انه ركذيو .حودمملا ملق فصي لازب الا ١

 هنباصا يأ رمبا ةسحخ قيقحتلا دنع

 . ديثرلا ريزو يكمدبلا رتمج 0 .ةرطالا بحسلا عماوملا تايدافلا مد
 |رفمج قوفي حودسملا نا دصفيو لضفلا ةظفلب يروي انه رعاشلاو . هوغا لشفلاو

 دقو . رعاشلا نمز ليبنق يمطافلا زئافلا مايا ناك روبشم ريذو مسا

 جشانلا رمشلا عنيلا 7

 بلاط هجو الجخ رجا اميأ () دورجلا فئارط انه عئاشولاو . رطملا ايملا



 امهتلغ ”بهاوم اهولتت ”بهاوم

 ةقالو اهتانخإ ىدملا موري
 كاطا نيريالا بطب فيكو

 لك نبا تنا بوحلا ةادغ ”معنو

 ىلعلا ةيصاقو ايندلا فرش ىوح

 ًامداو نالذج ءادعألا بتي' بش
 دجت مل ضيبللا هب تلص دبشم اذا

 ”ةلهاج ةءوسق اينو 5قرت

 متاط ليخلا نم رين + ةّيشع
 موينك الا لضفلا يف

 برملا موي كتنه مو 0
 فويسلا يق ةلا مذت ةرلهابلا ةوسقلا هذه يأ )

 هاوس نم هل اميظعت دشا برعلا ناكو فورعملا ربشلا (م)



 يقاعاسلا نبا ناويد

 تايبا ةسجخ يف حدمو رذتعي و بسني نأ رباكالا ضعب ةلأسو لاقد
 ًالهترم لاقف

 اداؤنلا ينم عاضو يدوف باش ”دامسأ ينتدعاس ول عدي "يا
 داعبلاو :

 دابككألا تباث وأ
 دامت كيدي ىدن نم انلو

 داسحلا

 ةئاهتسو ىدحا ةنس روبش يف نيدلا يفص بحاصلا حدي لاقو

 '"كردهع نسح ٌمركحأو ىذا ام هادزولا ديس اب
 كّدح نود ”فوقو اتالج يف بكاركعلا نا

 كدحع سارح تربنا 58
 كل

 كدح

 كدصق



 0و
0 
35 
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 لانعلا "مير ةتلقص ىذقلا أد

 ربل 0-0

 حمرلاب نابلا بيضق هّبكو لبثلا اهب هّبش عدلا فغزلا ةميظنلا

 ةبصتت انه حطتو . ثاعساو تارهنم حارج
 يتلا توصكدعرلا لمجو برمي راثسالا كلت فصو فوبسلاو حامرلاو عوردلا ركذ ا

 برملا كلت رابنكماهلاو
 5 نزحلا هب لثقي مسكر مخ ا عامش نا يأ
 ةيرقأ ليرطقو . دادنب ,ةيرق انه دصقي هلملو نك اما وا راع ةادمل مسا ناددبلا
 هرمي ةتوورم دادتب يلاش ىلا



 يعو اهجدب
 'ةلطام هاونالاو

 هد ةفيخ ماكحألا لداع

 ل رظحلب يمي

 80 لفجشلا_ملظلا ”لجا ارغلا

 هنلكت دقو يمسولا يلي ام ىلدالا لولا

 معرس اك يسم سر
 رودالا بيلقتب ديسبلا يا لتوحلا يذلا

 اذه لع يضقيد يرجلا
 عج راطخلا لملو . مهبم وهو لصالا يف تييلا اذه اذك

 نا باعنسلا دصق هنا ىف ءاننس لمأو . دصقي ديلا يف قرمف لعكتلا امل . باحسلا يأ رطخ
 ادصق هدصقق هلحك يف باحسلا بامال هدنع: امال



 راطلا ىلا عجرب ريمضلا
 بكاوكلا نم لعا ةيانيب يأ (ه)



 يقاعاسلا نبا ثاويد

 يلحلاو ةحالملا للح' يف لا

 لدنجلا "مص هامل ليس ”ليسيو

 ا لاصرلا 10

 رظاونلا يف ملمأي تيلح

 لأي مل ناو ىدني ىدنلا وخاو
 ليجإلا بيملا ىلا بيل ف

 لّهسملا عينملا بمصلا ىلا رظناف 1

 ,عطاقب ل يقصلا فيسلا الثيحيف
 ىدنلاو ةحاملا ريضخ ىلا ىدهت
 ري نم ابهجو ةحفصق ترفس
 اهنسجم ماهو هتعلطب تماه
 لوطألا نامزلا هرم هب ىنفي 20

 لمرم ةينغو ٍدورطم ليقمو

 ,موجنلا دا روعزلا اهاوغا 20 لا ىلا عجري ريمضلاو لصالا اذك (:)

 يرقحبلا وف ماخ يبا رعشب اييشي كلذي هلملو يلع ىلا ةبسن )ا

 نيقفلا لمرملاو . فئاخلا دواوزللا اه



 ةعاسلا يف هدلو ةدالو دنع هئاقدصا نم ءارمالا ضعب ىلا بتكو
 ةئامسجحو نينامو تس ةنس ىلوالا ىدامج سداس نم ةرشاعلا



:5 4 3 2 
 ديقنك '”رسومو رتيطك يرقق ىرولا كب ىواستو

 روذتلا ءاضق هدنع ”بجاو ءاضق لدع كيتا يف كل

 روغت مل روغثلا ملت دس تش 'بضاوقتا كضييب, ىرتأ

 روخلا لثم ءامآدلاو تصقر ٠ دودق رح حامرلا نبي ما
 روج قشاع ءاشحأ ل ”تافجار انوفج يف تنأف 5 21 0 0

 ريتنلاو :ابميلظت يقف ©”لقف "دكا. لتنتا فكيف تذل "انت

 روكشلا بما ةحدم اعيف منغاو ر لا لبقاف

 يشميو . جارسلا ةلثق ةلابذلا (8)  نيرّصقم اوما ذجملاب روسقلا لها كيرابي ول يأ

 هاوفالا ةيناثلاو . ”ودملل ةفوشكملا ندملا ىلوالا روغنلا هب ءيضتسيل هدصفي هل

 لاتخا مب لاخ لسمتسي هلو لصالا اذك 40) اهدا يف فويسلا تكرمت يا هد



 ايمث تلرا دق

 "تنس بكاركعلا نا تع دقو

 رمذمه نكح ضرألا راج دادع
 يراكفاب 'تغد

 اهباحس كما مث ًاديور كيمأف

 ةقيتح ديلولب انبلا ثنأف
 "0دئحم ءالو يف يلع ايفو 02 د

 ةنبانلا وهو رعاشلا دايز ىلا ةبسن يدايزلا (1)

 التو . حودسملا دمحمو هسقت رعاشلا وه ةيلع

 1 يف تالايلا ىرسم اهل نكتو

 ممالا يف رئاوس ًارعذ اهب تعال
 ذوخأ الو ”باذع مكَظ الو ”ددو
0 
 مرح يف ©” يدايرلا مل

 ملفتلاو لضفلاو دولا
 ملقا 'دشرتسي ساطرقلا قن

 ملكلا

 متهلا ةمّذ طرق يف تركتا اذا
 حدملا ءازج تدرا

 مندلا مثاد نم ”تفخ. يفاف ردقب
 يف كل ”دحاو اثم داز



 يقاعاسلا نبا ناويد انهن

 باكر لا ةبحص همودق دنع ًيناهبصالا دماح يبا نيدلا دامع ىلا بتكو

 فيرشت هببسب هلصوو ماقملاب هنع ةباينلا نسحا دقو يناطلساا

 ةئامسخو نيناثو عست ةنس يف كلذو

 طويغ -«مه و «ق» (؟



6 

53 
4 
6 
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 .» و «قق اذك
 كن هل مك يأ
 رد هناي فصوي اًدالف لفعلا وه ”ب هل يذلا مالكلاو
 ةبمكلا يف دوسالا رجحلا
 بضعتلاو . نيمطتلا لصالا
 لبق قرح مازلا موزللاو
 ال ام هيف مرتي هناو رتركمم



 ياعاسلا نبا ناويد

 5 دكا ىمضأ داوجألا داع اذا ىدقا
 مومعلا فالخلا ركنأ دقو هيجترن' يده ؟

 نك 6

 مورقو ”بعاصم
 مولملا " نهجلوم

 مودت "لالا تناك ول ديلختلا ا

 موسحم ىدملاك لحلاو الا

 ميرحتلاو لياحتلا هيفو
 اك مالكلنو ًاقذ>

 ؟ثركعلا تاما ليو بقنا
 ميمك نامرلا ءادبع ذا ومحل

 نم _ يديغو

 رت تاذ



 ساجلاو زاجملا فّدكت انم ظحال

 ادلا رثملا ثلملا دملا ) يلابللا

 كيدي يف ةندل يه يا



 ع

02 0 52 
 الك كاسيو امج رعدلا مساوم ىلاوتت 1 1 3 2 ام  يعضتو فيعو رررعب اخي عكت

 ةنس كلذو اهب ميقم وهو ةلحماب ترطمأ ةباحس فصي
 ةئامححو نيعسنو ىدحا

04 
0 
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 كل

 ةبرلا هقدوا ىرثلا كش
 ٍبمَتلاىوحأ لفلا هجو ”ضيبا بقلا دايلاو اياطملا ركش

 ربصبملا لبس دوجلا لانم "لبس بكل حايرلا شيلع

 سرفلا دنع ةئسلا سار وهو زورهتلا ديع دست يا زروتت
 فيسلاب اهنسو هبشي هنا رهاظلا ذا . «صد نم حيحصتلاو . بصغي لمالا
 شح «ص» يفو . درابلا رسخلا
 . دبكلا باجح بلخلاو . بغي لدي بطغي كلذكو . بشلا سد
 لا ببحللاو

 اي -« صح

 ءاسلا بع

 بعلا بايثك !ًروهز ضرالا سيلاو ريخلاب هلها ”مع تنيلا ىتمسو . هع



04 
0 
 يداولا وه (ينفلا) يلح ءاناو . بحي نأ نود ردي
 .انلما«سو «ن)  ليذلل تنلاو . فام -«س»
 يهو ىدابتن ةمافلا هذه تءاج ىشملاو . مومح -«ص () مهن وهو برتعلا لق
 ةرجش لكبضغلاو . بثملا "بالا (0) الا يأ برتلا مومج . ضوحلا ةثالم

 داوجلا همام نب بمك (0) 2 تائيتلاب رينا هبشي
 تيلا نم لوالا ءزجلاو . مارغ - «ص» يفو . دوبشلا نع

 » يف دوجوم ريغ رطشلا اذه (ة) راو عضد (هذ



 عوم
 اضداامد هند منو بح 0 5 0

 عمتلملا



 ةنكل
 نكتب الو
 زواج ًامضومو
 وا تايبألا بّضاقم

 عجسي مل ناو اينالا يف 'عجسي



0 

 ينانكلا ذقنم نب ارأيلا ةلودلا فيس نيدلا دج ريمالا ىلا بتكو
 هنئادح ىلع هتريس نسحو ةيردنكسالا يلاو هدلو (ركاذيو هحده



 ادوملا كلت ادملا ىقسو ممل 2 هوجولا كلت هللا دمبا الو
 ادوسو ًاضيب نبنم هللا يل نونا دوس فلاوسلا ضيبو

 ادودقلا اورتهو اظاحللا اوما

 ادوهللا ”نهتسأ نلج لاتقل تعءرشأ اذا امر
 99دك لا لستلايف كماتك

 اديعز الاون كاذ ناك ناو

 نامللاو ىدنلا ”قيلط ”كيلم
 العاف الئاق هل بمعت
 مالسلا موي كيل ىفوطغ اللا ّك 1 لق
 ىلُكلا بق ليخلا بهاولا وه



 قاعاسلا نبا ناويد 1

 ادوجنلا» ايئئازخ اول دالللا تاضاع اوللذ مم
 «9اديمّصلا يورو داصلا "لمت .يعللا ثويغو ىغولا ثويل
 اديفم وا هتادحأب ًاتيفم مهوذح اذح نامزلا نأك

 اديدع اولق 'بلسلا نكتي ناو
 ؟”ادوسا اونا - "با

 مش اورثكا اوبروح' اذإ

 ”لَمألاو - صالادلا تافباس اولثن ناو
 ”موجولاو

 ادت ءالع هيلا مضي 2 ”فيرطادع
 اديدحلا *صخي فويسلا 'مسأو 2 ؟”راضنلا وهوّفيسلا بتل دقو
 اديدح امس هيدانم يعرت مثأ هنم كلما لفك ادغ

 اديثم ًامينم تابف ىلعأو ةحرصأ ىنبو ةحرسأ ىمح
 ادربلا ديرت ال اهلفطأف داللا فيج ىتح نكسو
 بكارك  تراسو
 'لثم ةمالقأف

 ادوعس ودع لك مغر
 ادعس ييحتو اي

 ادوسحأ ىدراو اودع ىمصأف روم اتقي ىمر
 ادرسألا كامل ”لوبشلا كاذك مالا هبا ءاخت ىنغأو
 ادوبغلا ”تافهرملا تناز ايك ماََيلا يذه ًقنانك تنازا

 اديتع هيدل بوطقلا ناكو هبا

 ادرس 'ضيبلا أيا "نك دقو
 اديفتم اءاج ُةّتكلو

 اياشع نم شزالاو يداعالا ءامد نم حامرلا نووري بهاوملا راطماو برحلا دوسا مه يأ (1)

 دوسالاب ( مورد اوقلا دقو ) هيف مهيشيو بانلاب حامرلا هبشي (5) ١ مهديا
 كلما واربكلا وذ يأ ديسا عج ديصلاو . ريخ لكلا نومماملا سانلا دايسا بابلا م
 بهذ نم وهف ديدح نم فويسلا نا عمو ةلودلا فيس هباقلا نم (0) حودملا وه 0



 ىثمم كالع يف اهثلسرأ

 ع نم ققاو ءانثلا ريغ 'دنلا ام دلاوق
 افص الولف شيرقلا تاني ديب بحرف

 مداقت ول ىهت

 كمهف لاز الو

 نا'يلاثلا رطشلاب ديريو . حودملا نبال اًقسو وا اما « ديرف » ناكاذا ام يردن ال
 اهفرشل آلا كلاذك تيمس ام رردلا دئارف

 الا لا حودسملا يدها الف ياوس دّدقا نا فن1 يننا يأ 20

 ايل ”دنلاك ءايانع عرك ىلع ءاشثلا آلا بيطلا ام (©)

 ايلا ةبناب بك ديل رمش ناك مدفلا نمزلا يف كيق ول يأ 4



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ”” ىلع ةلقشم' لك ًاقشمد ىقسف

 بدايه تاذ تابذملا .ةةقافخ

 هيب ريت ةباحس لك م



 اهوتم نادللا "ريشا اغاكمو
 ابجألف افاطلا ادي تلاط

 اهئايلع يف ”رهرلا موجنل راما كادمت ىلا ليبسلا فيك
 اهئاع نيلئاسلا ءوجو تدر اتئالخ كنمْمذي نانبلا سي 5

 ءافخ نكي ناك دق
 يك موجنلاك ”بقانملا كلو

 طق ىلع ”تمزع دقلو
 + لو كنع مايألا ينتبجح

 اهئادعا نيب تح لاثمالا اجب تبرض

 ءاونالا ىرت نمو ميظعلا لجلا هءازا في هملح نم يا

 ء رثملاف . ةيروت ( رشع ) هلوق يف
 رثملا هلمانا تايا نولتي هيلا نيدفاولا

 يا . ىقنلا ءابوحلاو - مثالا بوحلا

 ”ومحم - لصالا
 يلع يتلا كقالخا مذي رثاملا اذه يأ



 اهئادسإ ىلع مدنت مل موتحماب 'تليمأ

 ؟اهئالوو اهتلو لضفب تحمح
 امهئاورو اور 'نسح راصب

 اهثانجو اهأدص َةّدغ

 ال راثكلا

 هتديسق كلذي دصقيو ةماانلا ةلقملا (9)
 اهرب ركتت يف ل اهرثكق كامن هبشت ةدد يفاو *: ةديصفلا هذه يناوق نأ يا . اهريركت يفاوقلا ءانيا ()
 اهرخآ ىلا لوصولا لبق يا ©



 ضعبىلا نتك - بح ءالضفلا ض رتايبا نع هل إي رو تايبا 1 و لع ةنم هيلا تدرو تا هل ابحي

 الجترم ي



 اويد نأ 00

 قح ثرمقلا كادت ينصاوو
 روك "زب رو درلل رعب

 ةنع راكفالا دمجتف ”بوذي

 يىنع هادعالا هب تعجر دقو

 روطس ىلع ترب الكش لف

 اليتم انيس ابيفب "تاس

 طالاو ةحارلا ىلا يد مش نا يأ 7

 | يلسلا دكاشلا (0) ( لسالا ةيشاح يف اذك") هل ةةارامع يللا ركااشلاو لا'رس الب



 نيناثو نامث ةنس ةدمقلا يذ يف هنم هلصو

 قباوسل هبحاص حدمبو قشمد ىلاو هيلا قوشتيو . ةئاسخو

 رثن نع اياوج مظن ذافنال رذتعيو هدي ىلع هنم ترج
 خو نينا عست ةنس مرحب يف كلذو

 امنالزغ ىوعو ردجتب تحاب
 ًايرط تحانف نابلا ىلا "تن

 انقلا إيحت فيهلا دودقلا ىرها

 ًابطاخو ًابتك يعمد بر
نبل ىوه "نا 60

 ٍظ ى

 لس
 ىلق نم

 تاك ٍداَوف نع اهاوه ل
 ”فئاحص ,اشرولق انأاخ

 ىف ل
 ىجادلا يف دودبلا نيب دشن
 يممدأ تلاسأ هانطو هاته

 قيد نع

 "جت ضن لكل اهنجو

 ىرغلا "يسوع ال ”فينح يبلق

 عندلا رجع ن برأ ةنايل . ةيرمش ةاف يتبل . ىوج م
 ةّنجلا سراح مسأ نيا يهو . ىضر ردصم يب ةيروت ناوضر ةظقل يف -)

 ورا ىلا يا مذ





 ل ل تقلغ' ب حْدب_لغتلاخسانلاو 3 0 0
 0 5 يراك

 اهناه املاطه اهتاند اقاهف اهحرا اهيا

 اهبحصت ةحاصق ىرولا قاف
 اهوأش نع ىرولا ”مادقا ليت

 نكب ملد الذنب تنمآو

 ٍدودقلاك ”تافلألا

 بدجلا خسانلا يإ (>

 ريحا يرع حجفاسلا

 لبج مسأ نالهثو . ا

 قالا برملا ءايطخ رهشا لئاو نابحسو يدايالا سك )

 ىا) هيعرا لبالا يعرل تين لشفا نادمسلا هذ

 هلثب نايتالا

 | ناصرحلاو . ربملا سمتلا



 اهنالذخي يف ثادحألا عمطتال

 ابهناطلس نم كاك تدّيش ام

 ؟”جماويد وخا ملسلا يف تناد
 اهناهر يف ليخلا دايج 'لثم

 ايهناورشرنآ ىنأ ةلدعو اذ ع نأ أ 2

 اهناجاغأ نم ضرالا داجم نيا
52501 

 امهناسرا يف حرت
 امهنانع يف عرت ””ةرْتجل ١ رتبطت "لك رِبَقلا تاتبالاو

 بارع ردت اهادح رقاألا 'بماولا

 اهنارفح نم هاملإ بْذع نعبنأ

 اهئافكا ىوس تادافولا "مدي

 ائاضحا يف يدها امتد

 ًاذفاث اركف لوحي

 رسانلا وه كلملا كالوم برحلا يف يا (5>
 ةديدشلااينلا ىمارملا »0 2 ناورشوتاىرسك 9 ,ورلا سيف ١

 ةرفجملاو . ةطبسلا سرفلا ةبطشلا (0)

 ةفوكلا برق تنك ةدسأم ناقخ ()
 عادلا ىلا مجرب ديمشلا



 اهناجرم

5 
 ال

 اهناكمإ ىوس ”سفن تفل ام

 ؟؟)يلامألاو هرهد نم فاخ نم 0 1

 نيع كتباصا ىتح

 اسيل يلاملا ةبسأ ببس يردن الو . نيطعسلف يف فورمم ناكم ناسيبو , ةةورعم ةئيدم ءاح 10
 ئرخالا نم لشافلا يشاقلاو ىلوالا نم حودملا نوكتي نا آلا

 1 م

6 
 عطوملا فو . «بجو نم رخآ عضوم يف 0

 «مهو «ق» يف كلذكَو - ينامالاو ثداح انبار اذا - لو



 ريثك لضفتو هنم فاطلا هنءاج دقو ةيميملا هنايبا نع
 ةئامسمحو نينامو نا ةنس رغص يف كلذو

 ىجانلا يعوجه "تبهر
 ىوللا نع نينعاظلا دعب مزحلا نم

 مالو هز 1
 ماظ "لك هماكحا يف قشمُيو

 ردملا رهو موزيح عج ()
 تطخ-«م» ) | ناوشنلا اجراث فلع ردخلا فرس ةزهايك يا (©)
 عومدلا رمح دوسلا لقملا نم ىسا اوفح الولو اي ومدلا رمح دوسلا لفملا نم ىمالا فرذ ام ناسحلا نوفحالولو يأ (ه>



 هذي دمب ىونلا كشا ال كا امو

 هبرقب نح< ذم يلايلا "تدح

 نكي ناف قارقلاب ىتدعوا .دقو

 ةعاح فرعت تنك نا ابخلا ُرِ

 نع ةماللا "نسق ام لوقلا وذو

 ىعثلا ىلا ليسلا "دق هب "تع
 اهانق يلاعملا

 ةهجو

 اعركذ درو دقو يملاب لقابو ةحاصنلاب روهثملا سق

 رارسا يشني هنكلو هفورس يي نا هعضاوتل لواحي (+) 2 يفالاو لئاسلا يداجلا
 - (1ريثك دوجي يأ ) هايافشو مركلا



 يقاءالا نبا ناويد 1

 © ءزاوجلا فورح ىدخي ال للا ىلإ رعضشي سيل قافآلا يف مسالا هل

 متامّدلا تايهاو سانأ ةتويب 2 "تدغئاو ءانيلا# يدا تيبلا ذو

 ةتابط دوجنلا تاما 'لحت ؟”غاهتلا ةنوطب ال

 معاطملا ىدحا ”رشيلاو ©مهدافصإو 22 وداز ليق نم هجولا رش كبي

 أ مراضخلا راحبلاو يداونلا بحمو ىلثلا .مجنالاو "مثلا رودب نبآ وه

 متازملاب مهئادعا ىلا ومحو ىبلتلا اودمتا ىو تماق نإ موقلان«

 أ مداه فك هل تّدم' كو لاطف ةكاحبو ىلثلا كح ارمقد /مم

 منكما دلل قد هذ فرع

 ؟”غاطللا ”دودغ ؟ءارعدل

 ؟9 غيل مهفاطعا ترم

 مراكحالا ردق ”باتلالا 'مضت دفو

 99 كاع ةباؤذ نم ”ماشه "نبأ

 مذالخلا مدوج نم يتلجخاوف

 مزال ةبرض لوقلا 'تيأد نكلو

 دحا همثيال يذلا لمفلا هلو فرشلا رهاظلا مسالا هل دصقي
 درفلا قلبالا يفاي ءايداع ىلا ةبست (م)

 تاضنختملا نوطب ال « نودصافلا مهارهل دوجنلا يلاعا هتاهل لمت (م>

 بيننا ةلماملا ريملا دودخ تمطُتلا (6) ءالسلا دافصالا 63

 لافطا مهو مييلع رقي لضفلا لايك نا دصقي . ”رشلل نم لاقطالا ىلع امنودلي ذيوامت مثاثلا (2)
 كلذو) لشاق فسو
 نم فرشلا يف ماثع

 ..هبقانم فصو يف ظافلالا نيا نكلو ( كرغشت دق طانلالا نا
 كلذ نع رّبعو



 مطالتلا اهجوم يف يل نمفادت
 97 ءامملاو ىلعلا_ضبي ىلخلا ربحي

 مثركلا يف ىجلا روت نم نسحاو
 متاح شب وا هام رطب

 ةميدب رعش سئارع انيلا لمحت هيفاوق تءاجو ()
 ظافلاب ىلجت يأ ةيمجعا يئاكز ابلسمت ناسملا مئاركب هيناسو شيجلاب هروطس هبش 2

 أب نأ هاوس



 و ةبابصلا
 دسألا نع ءابظلاب انيتتلا ةادغ

 "دّصلا ةملط نع قتلا ”عانق
 دمح ىلع نيحشاكلا نويع انيلإ

 ردخ ىلع كلاب عمد وا ردبكح ىلع
 دقتلاب 'صّننت ال ةايح ياو

 مدي ىوس ينازحا جاه اف
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 نيدلا ردص يضاقلا نبا بلاط ابا نيدلا يبحم يضاقلا يثري لاقو

 نم رشع سماخلا يف يفوتو ةيرصملا رايدلا ةاضق يضاق

 ناٌءو سمخ ةنس ناضمر رهش ةئامسحو

 يلطصملا رانو يكابلا 'ةنزنمأ ب ىللق وا يردك ”يعنلا
 نع 'باصألا "لج"
 كلا ىدنلا ضاغ

 لومُثلا 'ممد عسأرلا يف ا

 لجسشلا ءادبلا يذ
 اهعفسو ع

 لتتم ةنيع ,توملا
 للظمو تشم

6 

 روهشلا ةمام نب بمك"ىلا ةبست (1)
 ريدفلا ةدنص شادخ هئزحل يسنلا نا يأ . دجولا هباما دجو ()

 حيرلا اهودمت قاينلاكنزملا لمجو . دوجلا يف هدي وخا وه يذلا رطلا همجشم ىقق ()
 ليج مسا ىذا هبكرق روطي هب راط (0)



 .خماش ردم لكةلقم ( تيذقأ ١

 عدوتملاو ©« باْوألا ١ دمازلاب

 ةثئاط ب 2... محا :ينحألا
) 
 ١) ٠ ةنكاس ضرالاو

 (”نئاك وه ام ) "در نككسي ناك ول

 ةباصع نع رادقلا عقادلو
 ٍتامقلا ملاك مَدأ حصلا هو داماو
 .) 'تفعوضاو
 يا

 مهموجو ءام اولذبي نأ نود نيمركم دفولا در يأ
 عنصي ام ردي لو برطشا نب انه لجخ (0)

 كياواعو كسسملا ةراف سر فلسلا -ةنحلا 0



 لودج هناك 1: ةوذج هناك نانسي ناسرفلا ىقلي يا (1)

 لسالا نم ربظي ام برقا اذه مد هتحفص "ىلع هشقنب اب لقيصلا هذوسي فيسلاو - دصقي هلملو

 رشألا يلولا 3-2 لمشل اك“ طوطخ نم
 .ةجاحلا دغا يف كدقنل اوسمأ

 | باحس دقق كدقفب يأ



 كل رقعيصو

 اهتنواج ةّلزنو
 ىدّصلا ةمقان ءاملاك ةييدبب

 وسلس يلد سورعلا يدل



 يقاءاسلا نبا ناويد نم

 هضرم نم "لبا دقو يدتكلا نيدلا جات ذاتسالا ىلا بككو

 لطاوهلا تانجدلاب ىرثلا ءانه

 لئاصالا هرجو يف ًاحوضو تّدرو
 0 رورو ل

00 

 لحات "لك ىبتلا (:يدنه 'عطقاو ١ ىرع يذلا لوحنلا اذه ناش امو

 ؟”لصانملا ”دح هي مل ىلظألا الولف هيسجم ًالالض ىتحلا تئاع ناو
 لباوذدلا 'يز فيقثتلاب ”بهذيو 2 ًةمفر رانلاب قلطلا "”'راضنلا ديزي

 ©" لهانملا "رم دوجلا "يكب فَ

 /ظكظغظ*ش* 177
 ةقلاةيسس كيلا ١

 ناظتلا < لمالا د قويسلا دل رانا الولف نأ ©
 يناثلا رطشلا م (0)



 ءرمم يف رم داج ليخي يف لاقو

 مرض ركلل انبقوم نك ملو تدب نيب عأل ذا
 ؟وربملا حف ”عينص ماحلا اد
 ؟9ددؤسلا ”يمط داوسلا نمو

 مع

 نم مالا ينأي يكل يلج ٠يث ءيندلا .يثلا نع يف
 يا ) دد*وسلاو . مالطلا يف مطسي اغا مجنلاو لوقي . قباسلا ىلا

 امثلا وه دحاو لصا يف داوسلا أ
 هترب هرخآ يف ءاج جلثلا ريثك موي يف لاقو - قا

 لا سوق لمج ءاضيبلا ةماحلاب ضرالا هّبش املا ()



 لماع



 ىتقيو نامزلا ى



 1 بحطلا ضمرعلا

 ديعو نود ىمر لب ادعوتم
 هتكلو -«مهو «ق» 60





 م 5 السالا مسخ بلا
 ني رفكي 9



 ناوضر رخالاو كلام امهدحا ناوخآ مهيف باحصا عم نأ
8 85 0 0 
 كلام ىتبو' ةجاح يف ناوضر ىمف

 محملا سراح كلامو . ةنجلا سراح نآوشر مز



 يقاعاسلا نبا ناويد

 قوزقزلا نبا يف ًاضيا لاقو

 /| ىلا تناو اذه

 رفدلا ىوس دامب اين
 ركف يذو نيع يذل ”بجع
 رقفلا نمي صَق يف هيغاو

 مغ ءاسلا توح (00

 با. ءةل روبط نم ينم

 لمجلاك مش يئاثلاو ( وضن ) ليزه اهدحا 63

 نسسلا نم قتقتي داكي يذلا



 يناعلا .جلا

 مالغ يف كلذ لكس دقو لاقو

 انه دشم نداشو

 ناو ايغ 'عمدلاو "تلتف
 دك 1 نفل كد

 اهتنر لئاصالا سم تلباق اذا

 هراد يف ةكري بناج ىلع سلاج رباك الا ضعب دنع وهو لاقو

 رطم عقو دقو

 هيلع كيم 2 تبت *همب ادع الأ

 رن ُهْطْتنن دّقف امل ههجو يتحنص تح

 ادب رمخلا يف لاقو





 رع :و رجابم يتظفل يف حن
 ةفمالفلا نأ لوقي . باذكلا ريغ قفا اوس قلا

 لجرلا اذهل وعدي( وزرزلالرجإلا رت قيكف لاو نانالا مهدد اون
 ( قوزقزلا» قفاثلا



 يقاعاسلا نبا ناويد

5 0 0 
 هيلع علخ دقو لاقو

 ٍكلفلا ةليذر كلت ”تبجأف ةظعاو قورترلا اك اولاق
 كلغلاو بحُملا .كوح دمب متءانص يف لثسي لاز ام

 5 لا نناكل]
 دهثو دعب ٌروزررلا

 مج الب يجايدلا يف
 ملا رتقلا

 0ع
 ادب لاقو

 ٍدَكَلاو ريدكتتلا كباتك ىفاو

 دع "الب رقك البرد
 دُهُسلاوعمدلا َريْغ*“”دمب 2 م” ام هللاو الو نيحزان اي

 يدسج اوذخ وا يداؤف اوذرف ًاقوخ

 قوزقزلا ةملخب حبسا يد وذ رث
 هيلع ةيلب ةملخلا تناكق

 لجرلا ةبحس تراص بابشلادوع ىول اذا () 2 ضرالا نم ظلغ ام وا نزحلا مزحلا مد
 باتك باوج -«ق» (ه) قارقلا كشو ىلع اديا امهق - مبلل سوقلا ةبحس ناحلل

 تييلاو . دهسلاو عدلا دهغ يتبع دب نم يناثلا رطشلا قد(



 اسرفنلا اثم لولب تقثواو
 ايكو ايس كيفاع زواف 04

 نم هيلع درو باتك باوج هلو« قو ٠١
 رمخلا ييردتملا 0١

 لالل سيبكلاو ةئطفلا سيق
 هكرتلا ران كانه قاز هدوج ران ىلا ةراغا (.)



1 

 يرون ربّشلا نب نيددلا هايض يضاقلا بحاص ردبلا ىلا اهب بتكو لاقو
 هللا هالعا يوبنلا زيزعلا ناويدلا نم هدي ىلع ةتزئاج تلصو دقو 0 2 / 0 5

 | ةئس رغص يف كلذو ةئامسخو ن

 حافصلا تافهرملا يف اتدهزل ىتح كلاملا ةمرغ ىو
 يحاونلا عيمج نم 2'”هيئاثكح ”جرجحم ؛ تيل هبشا تيبلا ”بحاص

 حاضوالاو لوجحلا يداي ”رهدلا ”مفدأ ام اذا مهيعس نم

 حالا يللا يف ١
 حابتلا انج ينص اقتبس

 جالملا نويع يف رُحِبلا تّح# ياهلا يف هحدب وابو
 ؟اءاصقالاو زاجيالا ثانب يمظن نم هيلاعم ىلع ولجا فوس

 قالا فرشلا لصالا ف 40
 ةحاصقلاو زاميالا نيب عممت دئاصق يأ (ه)



 ءادعالا شيج نم ضرالا ىع ةافلما موسجلا موسجلا ىفلغ دب
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 يقاعاسلا نبا ناويد

 ةئامسحو نيناثو نيتنثا ةنس

 ءلايغ فيطي راو 'بسنلا دمق
 لاذملا ةبيخ ةباصلا نءو

 لاصو موي ْبملا يف ةتايحو
 لابلئلاو قاوشالاب ”بلقلاو

 لالطالا يف عمدلا "لطي كاب رفقلتم ىلع ونحت ال تاعرو
 ًأكاون موي لاحام 22 ىسالاو حملا دجولا ةعاط يف

 لاي ”مسجو ركذت ”ةباصو

 لامآلاب كيف كسلا الوا
 لالمو لأدت دك دصتو

 .و لصالا اذك<



 لكل

5 
4 

 لاصو ةنشارم تبذع

 لالبإلا ةملطب ميقلا "فتش اهدجول بواقلا هتماطب “تغب

 لاسطمم ريغ لطملا ”رمشو اع لصولا "لاو يده
 لاضفالاو مامنالا يذ 3 سيل انأكو

 ليدل حباسلاو ى ملا يف ن

 لات ةلاوتو ”رصأتسم
 لامفالا ضيبأف بوطخلا "دوس ,رايفت جدنافبانار ضخ
 لاضآلاو تاويل نم عماد لى رتلاومراكسملال ديف ةنع لس

 لاسلا يوما ”هوجولا ١ ىتكو ىدتلا

 لاشأالا ًليلق ٌرودبلاْنا
 لامجالاب است ”نانجلا اكو

 ري ًامفار ءادتبا نم

 صوو لصالا 99 2 تملظ -«س»
 ايانلا نيف ( ناحلا ١ شحولا رقب نيعاو دارملاو . ىلا ىلع "لدا
 بارحملا روص هيف ناسملاو بارع بابا ناكدصقي , ىملا نم -« قد . ىبنلا -«ص»

 اهنوكلل «ق» يأ هر انه انمبت دقو . ةرياج ١-

 نم لاله موجتلاكيه نا ةثسالا ماما يل . قف -«ص» (0) ١ تقرحا -«رس»
 ةدشلا ةيزلاو . يل -«ص» 000 ليذالا بحاسلاو«س» ) ءانملا جو
 ظحالا. لأسُي نا نود داجا يأ . "رج عفار  «ص» ه0 هقلاو -«ص»
 .1و ءادتيالا طفل يف بمالتلا هنلواع



 2 اب
 ماع لا ءانثا”يبست 3 درا ام تب
 ىفرلا ٍتحاسي تكبتشلا اذا تح

 اك ىنملا ”لملو . هتبذاج - «صو , لصالا اذك
 ني - سد

 اللا بارسلاك
 لج - ءصد»

 ,ودبلاب اهيف مههتيشي
 ءايملا دعس« صو . ةايلا ب لصالا و

 'لاقصب ةتثداح نا فيسلاك

 لاصت سوؤر امل ادادإإا ثيح
 لايق سور يف 00 م

 ةفوفرلا ةشيارم تدان

 ”تيدهو .ةعاضإ

 لوقسملا في

 مروع

 لازارلا ن
 لاومالاب

 لازت

 لاطم دعب لامآلا يل تفوو
 لالض دب

 ؟يلخ بث لابلا

 -عضد ص
 اسع صو هذ
 ةقاغ س «ص»

 اهالام الإ

 يك



 يناثلا

 لّحِبلا»و ءامؤللا لْبعو

 لاغ كدنع رثعلا ”نيو آ
 ريغ "دولا اذهو ابك لاقع ريغ د 1

 دوهملاو رهاب ان تاينانلا ١

 مين هلاص

 الا لاشوالا

 املا لولملا



 برينلاب هاقدصالا نم ةعامج عم قشمد نم هجورخ لبق رضح دقو لاقو
 فقزنو دعرو ريثكر طم اجو سومشلاك ةاقص مدنعو

 يدب مويلا كلذ '”فصي نا هولأسف

 'بلشا رت وبلا رشاد ”نلط

 بط ةباؤذلا قوق اهرارعأو

 برك ”لئاخلاو "صقر

 كرك ةنمف كلا يف ىّندلاْر دب

 ائيدب لاتق ءيثب كلذ مسي نأ «مهو «ق»
 رختف مركلا يذلا رهو يا - اهوبا لصالا يف وهو ( رس كبل ءذمب نرتفي ماينلا ءام نا لوقي
 ادحاو احيصاق ماقتلا

 اع تجزم رمخلا نأ يظنللا بمالتلا اذه ةمالخو , رمخلاو بنما



 يتاو انف ةححارالا نصغ
 ا

 ايهم مهّشلل "نهنم لمجاف م 2 ما 1 ا

, 8 

2 



 اره ليلا|ىجديف ”مجنلا بحت

 زازتها نسح كيصت ”نوضنف

 امه ديلا رف "مه دقو ردجم ىتق لك داع دجلا ىتفو

 اهي ديزل سابردع در ١١ سحاب يان ورع
 اله قهارشلابو الأب داحألاو اهجو رودبلاب *ىزاه

 امس كيضري ماسلا لثم رهو

 بحسلا لويس تلاسا قورجلا نا دصقي . ءاملا ةباصمو يراجملا يلازعلا (:)

 بتيط تين مايلاو . وللا ابملا (©) كينيو . ارب دصق نم يا , رحإلا "يلا (م)

 صبا لات وهو: 31 رغ ىلا عاجلا - قابلا نمةمينلا (ه) ايف - قو هند هن

 ناسرفلانم ةيناثلا فلالاو ,امادقإ - امدق () اقللا دنع اهدري وأ ليخلا ينثي يذلاو دوجلا يق



 يناثلا ءرجلا

 قفا ةظتي  ًايأرو اماح ”عطاق ”لطب

 العو ايده حابّملط الع ؟9ريرسو .حباس قوف ثرشان
 ء نمدعاو انيف ©”ًادجو ندجوا ؟لشاوفلاو لضفلا بحاح
 0 ا د رمل اا يو

 واعي نينرعلا مشأ برحلا ىلا رتايراع ليخلا بكار
 ًادمح ةنوعرادلاو رجلا ”رويط اهتبح

 ملا. تبا لولا ارذللا شع ذل( لزج
 ًاوعَر ىفالا ةّلمأ رتاذغنت

 / 1 ايلنزنت ةيالراتمعو

 لآ الو رضريملا دكذو

 ىلا || ريرس قوفو ليلا قوف

 نوعردملا ناسرفلا ابمذيو ءادعالا مومل نم !مابشال ديللا اهدمحي ةئيرس سرف لكتيا
 حابزاب اغاحو براقنلاب ليخا هبغ داما مهمازال

 "للا بلخلا ىلع يضني تح املي الف مرد ىببل اذا يأ

 رجتزلل انه انو الك



 يتاعاسلا نبا ناويد

 ؟! و شع ليغ يقع

 امانه شت ملف ايندلا لذيب ن
 اهجَع كسأب دومل اوعاطتسا ام

 نم ةللر اهي هو
 تح دولا متاح اي اياطعلا

 دوقولاو ىدملا يف
 ايغغو ًالدع هلا انولق

 ىملظم ةقيقحلا يفو ىرنص

 نامرفلاقداع لع همساب (حرصم ليخلا ىلع وه مجع (برحلا ثويل واذ لاطإالا تأتخا اذا 0
 تييلا يف . ملطق فاك" 6
 بتلطلا بلا اكنلا م



 رمش لازتلا ةفلاس نصنلا دق .مرلا ةلقم

 نمو يدجو نع نيئيضملا نإ

 ضرغ يف اهب بتكو لاقو



 يقاعاسلا نب

 رصم رايد ىلا قشمد

 اند ىلثلا يف الحم ينالط الرا
 افرشلا كردأ ام ىوّتلا الول 'كسملاو
 افدّصلا قراف ىتح "لج ام ردلاو
 انيك ام ردبلا مت ملول هلت
 انلك- ههجو يف ىرت كاذ دمبو
 افرمث ام ّدضلا دوجو الو لضفلاو
 التغاو ليلا ”منج "ءادباو روث
 امَلّلاو لبق ايف لئاوالا ريغ
 افرسسأ رققاف يذ نم دوجلا اوّمسو

 افند تاه ةنع
 انَنَأ ىكب نا ل ٍبئاسلا ل تدح امرحبلا قارف الو“ ثينلاف

 كللل انبا يلعو رضخ هيف رضح سلحم يف رضح دقو لاقو
 يدب نيدلا حالص رصانلا

 يبا ىلا ٍط وسي اك لاو ىدللا رخل عزا نم يلف ذك
 االتيص عقنلا نم اُمَذ الناثيسو مات اثيغو ليغ ادسأ امه
 اللطم اودع وا ًاريصح اًردغ ىوغلاو دِهلا ةلود نع انفاد دق

 الضفا قلْعلا رياس نم" اهأضئاو
 الئكتو ىرولا قازرا فلكت
 طلبو ”بييبانألاو ًارضخ' هاما نم

 هئلواحم ظحاليو . لياوذلا حامرلا الو ( ةنهرملا يا ) "يرلا ةنحلا فويسلا هتلذخ الف (؟)
 لباوذلاو ةّضَلا نيب قايطلا



 قشمدب هرادب اهايا هدشنا . نيدلا "يقل رّمظلا كلل

 ةئامسحو نينا ةنس

 انهرم' ظحاوللا نم "ل
 «زعم ةحاؤنو امش ام

 كغدص نون ةلقث لالا ام ام

 افرحا كهجو ةآرع ىلع دق كاغدض اغإ كا كراذع اذكو

 افوقم ءايحلا راث نب -ايحلا نم ةايحا رهّزنلو- م

 اذ اكلم

40 

 ءدعو يف فلخاف ةايملاكر ه يذلا لاسولاب ائدعو دقو . تول هديعو ()

 لسالا يق هل



 يقاءاسلا

 ىلع اطمن رقما كلا
 ب تقل ذم كلايل
 ©)انجوأو اذغا اف حاملا "صر
 افرلا ضاغ دقو ضخم ىلع فدو

 افلتا لامو ايحا
 افّرسو ميركلا بضع اذا اوفع

 ىلع اوفرشا يأ 03
 قوملا وسما يبي ايك لعل يبجي هنا يني هلو لسالا اذك

 نكللو هسلمي تباث هنا ىبملاو . انجاو -لصالا ()
 كلذ ىلا

 الاو يلم تاح هملحو هدوج ركذ دنع ينرع الأ 00
 ةطاخ ًاقورب هقويس نمو بك اوك ل تسي هحامر نم (0)

 لمالاو .هل ةسيقال ري يش يا اذلو . نيحورطم يا ىقأ
 راثلاو رحبلا عمتجا فيك يأ



 ًانسوي'فسوي'ش لاا ”زيزعلا فخ
 امهالت رينملا ردبلاو 'سمشلاف

 ةماسحا باتكلا مكح ىلع راج

 ند نيذ "نييلا فاخي ىنأ
 ةئابش تقف ”بلخ ينان ؟
 ئاق ال يذلاو يلجللا تنا

 ادذع الجتساف

 5 ام روغثلاب ةئيدم نابع(
 ,ومل نم الفلا شحو معطاو اكلم بسك يأ ()

 نيدلا حالص فسوي فلخ زيزملا كللا
 م بان ملط يذلا يا لزابلا لجلا ه)

 بوطخلا بان نم
 اهطخ ”دصت نأ تدومت دق ينلا ( هتديسق دصقي ) ءارذملا هذه كلا ىلجُت نا بلطاف يا 5
 رغاشلا ينامملا كلمو . حودمملا يلاملا كلم هذ جيرسسلا فجوملا 0



 دلا يقت رفظملا كلما حدي لاقو

 امم ةديصقلا هذهو . ةئامححو نيناثو ىدحا ةنس نابعش يف

 دحاو موي يف ابامع

 ضل : ِ
 0 لباب يعولو اصخو ابموجسو يعمدا يمارغ اديبش
 رلأ رافتلا فل ىلع تسلل انجح ءابظ يف يدجروي تسنأ

 اهموسرو انماجا تلت اك امُروصخو ائافجأ تلحن دنا

 نييرض انه نيلفعلاب ديرب (1)
 رافثلا تذلا امنا ىلع مولا الف يأ (س) ةبتبطلا امتحئارو لباب رمح يأ ١



 رش نا 0 وكسشا ماتحو
 ناب 'عمدلاو نايكتلا 'دجنتساو

 اهايرغ يبق ّرغ ام ىوملا الولد 2
 زان رهو ينقاش نا ”بجَءالو

 امديتلا .تشم . مللاو ياو

 ىلمخلا ترثان يلا ام اذا يدنمو

 هىرما ىلع لف يع تلمأ قم
 اهلكا تنم هاوثألا اذا داوج
 اهاييدم ةنف باوك تنعط اذا
 ”هداوج فيرطلا كلثلاو ديلا قف

 ىدملا ىلع ءاوللا قاع
 ”هدنعو ًابشعو ًادرو افضو افص

 نمحلا وذ ريرفلا ()

 ثرج اذا يا . مارح لسبو . قايثلا ىشلا (0)

 اهاءرم هدشمق ينامالا تبدجا اذا يا (5)



 اهم ي
 هموم دفرلا يف لذبلا ماج تقيذأ

 اهيرح ىمحُيو اهيخاوأ
 "ايوا فاص ءادرجلا ةبطّتلا عم رفاض ءادصحلا 'بهاولا وه

22 

 29نيموبخ لَو 7 رفا علا فز
 0 دقواك اهدرومو

 اهبامطتي
 ”هديمح لاوتلا طش ىدسلا 'ليزج

 انهئامث لاطتسي راو

 ذت يلا

 ليفصلا فيسلا ءادرجلا ةبطشلاو عردلا ءادصحلا ()

 | قاينلاب هلذب ةرثكل لالا هّبش

 هر نجم فزيسلاو يامسك منتلا نكي ذا برغل موي يأ

 ءاشم نم انل ىءاقي يذلاو , دفولاك ةظفا دوجول اليلق مهبم وهو تيبلا اذه ىورب اذكته

 ىلا اهدايهو ةنّمثم برحلا قزأم يق يلاوملا دروي هنأ

 كلذ سكم رطملا نأ نيح يف ديلا طوبم وه لوت

 ةدهصلا ةثسلا ءاسيبلا

 ءازس لع نص همزلكم تاينع نا ١ () هنيطو دما اكذ



 اياهم قرف بحللا لوبق تبَحَت
 ابه ”ضعب تنا اينادل ًاركسشف

 عماقا نب بيطتو بضاق ريغ مجالا يف دهتالو
 راس مهو ملا نوفلبيو دربما يف مهو لايكلا نوزواهب ةرسالا هذه ءاشعا نا يا (0)

 اهلاطباو اهيوحقو اهذوسأو ايفويس مه يأ (ه) نئافنلا قالعالاو قر

 لبلاساعدلا 07 2 ايكاش رست ي انتحا

 اكحبصا يا اهبفاع شاور (م)

 "وللا اهلا بسني نا لاع يأ و



 ناويد

 ىغولاو رئظملا بادتلا كاملا ىلا

 وْثلا تابلل برو

 ليفلا دنز ىعدي درحم هنا معز ”نفب بجاحلا اجو ناكمملا

 يفو . جنرطشلا ةمقر ةءقرلا
 اف !ًنحاو انجرخا دصقي



 رصانلا كلملا نب "”( يلع ) نيدلا رون لضفالا كلملا حدب لاقو

 ىلوالا ىداج يف كلذو ةسورحلا قشمد همدقم دنع نيدلا حالص

 ةلامسخو نيناثو نيتنثا ةنس

 فاقتحألاو نوصفلا
 ايثألا د 0

 التو . فلثا نا لبق كادن نم يا ()

 مدلا (-)



 فاهرإلاب فويسلا
 9” فاجملا نينسلا يف موكلا

 فاصوالاو عورفلا
 لاو ليمثلا

 ةانق مج ينتلا م اهب بث ينل ذراخلا يا بفاثلا يفاشالا ١

 فويشلا مامطلا موبو برحلا موي يأ 3 هما ملا و

 نيفرطلا نيب ةفذاقتلا موجنلاك حامرلا نوكت نيح برملا يف يأ هذ
 يفض اميظع هحامغ ناكيا . اهتمت يفاوخاو حالا ةمدقم يف رابك تاثير مداوفلا 00
 ةلحاملا نينسلا يف ةريثكتلا قايثلا رحان يأ 0

 .هيدصاق ىلا عيرس هعرك ن كلل ت





 هتديصق ردب لبوق اذا لجْي فادصالا رد نا يآ

 صقر دنع ىزاذملا لثم هنا دولا نإ ديري هلمل



 يناثلا ءرجلا

 طقم مالسالا فيس حدو لاقو

 ركذي هباحصا ضعب باتكل صو دقو
 ؛| ةنس روهش يف هبحاص ”يكزلا دي ىلع اهذفناو

 امي
 9”بنالطا ىلا رتعلتم

 اماني اتي اصلا
 اباغيه اثملا ةنطع :

 اظاحلو اهنوفج مامذ يل ذخأ

 مادوسم مليلب "تين مكلو

 ىسألاو ةبابصلا رض امو تلاط

 'مادعإالا ةقيخ الولو ىوها نب تحمس

 اهدالوا ىلأ اهتنع ةّدام يأ اهثالطا ىلإ ةملثم . لازنلا ما لزنملا

 يسد ناضيف بيست دخلا ىلع لجخلا رانو يلق ليلغ دقوي اجابش ءام

 حورلا ةيقب ءامذلا

 تحمس هلوقو ,نرقثلامادعالاو . ءادعالا حمد و «قد



 ياعاسلا نبا تاويد

 اهثام يف يتلقُم 'دوسا حال لب اخ 'لثام حال ٠١ قنجو يذ
 ؟"اهئازوج نم دقيلا هيلع تمظن هب ةتراوسف لالهلا تنح

 اهئايص ن ايناغ ةمادملا سأاكح ةتيطاع
 زيزعلا كلملا .ةملطك حاصلا هوض ادب ىتح

 اهئادنإ موي نارقألا لادحمو
 اهئاجيه يف جيه ام اذا ثيل

 اهئالع نود مجنلا "فرط راجي

 اهئاحسا نع دوجلا تاحر تن
 اهئاونا نم دفولا ةادغ ”لجخ هوو كو

 اهئانف. دنع مدُّملا ءانف ترا

 ©”اهئاعنص ادي تمنص ام كفك

 اهئادمماحفيسلاناكف “تكشو
 ئامدو اها

 اهئانب كح تمقرو ًادهاج ال اهكامح بضحت تعرف ءاملا يه

 «اهئاوا تحت رصنلا ريي ًادبا بئاتكب الفلا سارطا تبتكو
 ناو اع ني كفي "نان

 ين لا

 هل !ًدضءازوجلا مومن تلمجو بيملا دي يف !ًراوسا هتلمجو هتنحق لالحلا هللا هذه تاوانت_
 انآ نم وه يذلا رونلا كلذ مبكلم نصا يا .تا سمشلا رون ءايالا (6)
 ءانلاب انهو نينلا دعب ءاطلاي ةديصنلا ةءدقم يف درو مسالا ذه مذ
 هنع ىدنلا يف هريسقتل ًالجخ آلا قربلا را اميأ د

 يتلا عسب

 طولت اك اهيف بناتكلا



 رس قوف كلثلا ّرق مويلاف
 ةكولج ماسك يلا ناك ام
 'هداوس تالح دق ”بلق ”دجلاو

 ٍةنم نم مكف ايندلا متدّهم

 قدوبشم رتتارمو
 اهئابح موي هاحسسلا اهكويف اهاداوطا نلف

 اهئاس

 اهدصق دئاصق ”تقرص ىرولا نود نم كيلاف
 ريإؤ
 "تبتحا اذا يورلا ةقنلطم لكن م ايف

 امنالج دنع لاومالا لءاضنت
 ىَرث تساد اكو دالبلا توط

 سرطلا يق تترقتسا اذا انه دصقيو . ةلمشلاب لمتشا يا ىتحا (س)



 اليخ نم ليخيام اهتحنم هنا ىح ٌماقألا اه تناد
 اهئاولغ ىلع تيطخ' اذا يضمت و ءايللا اهرصقيف ىنطت

 ”اهئالو نحت كيلا باتتسادقف الو كيلا ىذفا نكي نإ
 اهئازإب ىنتلاو ةحاملا نا 2 ةُنونظكيلع تفقو ىذ ىنكو

 لك لوانب ةرخبم هديب ءاسورلا ضعبل ةروصلا ليمج ,فاس يف لافو
 يدب روخبلاب هييحيو هسأك جدن

 حم نمو هيدل عنمنم

 حلملاو ةوالحلا

 هسأكي 7 ”يدنلاب ر ابحاماذا

 زاحآردبىسشلا سي“ مج هزاع دبس مشلا وسي“ سنلاملا 4 00

 لا اهل قحيل هئا تح (1)
 اهئالو نسح هنع بانا دفق كيلا لصو دق اهبحاس نكي ملاذا يأ ()
 ىلجملا وا يدانلا يدثلا س١
 قباسلا تيبلا يف رظنا لمفلاب قلمتم مجنلا ىلا 3



 امّوه دق ىجادلاو كادخو مالإف
 ؟!ىعئدلاىلعوامدلا حس ةقتسالا هيف عومادلاو كباكر هن
 7 فطاعما نيل يف ع هلع ماوقلا لدتمب يل نم

 "مين 0

 ' مو الن ىرملا مك
0 

 اللا اب مودي وا ةبابصلا يذ يد
 ىمه هل ءاضا ام ”ثيغ 'عمدلاو

 مرد ةئجنلا .ولجت ٌردللاو
 امي لالكتلا لوط هب ىولا

 اولالا ىلع ءاكتبلا نا يا
 حيحصتلاو امهنم لسالا
 الو «ص» يف روكذم رخآ تيب مث « ىحشلا فلخ » تيبلا «م» و «قد يف تيبلا اذه يلي
 وهو « بج » يف هل رثا

 ةّبسو بيع وه لل

 سلا: هب ذوي ل ةتافثر ١ "عفش الف ها هب دوي كلل
 وعو لسالا يف دوجوم ريغ تيب «ص» و مهو «ند يف تيبلا اذه يبو 0:

 كرعش لثم يظحو انلط ميا كهجو. ىحضأ
 رانيدلاك بييملا هجو تيار اق مهردلاب مالفلا يف بشي ردبلا ناك اذا (0)



 ىمح تناك دقو ىنسُلا ينحابأو

 ”تحبصأ دقف يف

 بنا !ًداوج يا يشأ مذ داع عجدانلا (1)
 قباسلا تييلا يف ىقلي لمفلا لومفم



 ردحاو لحم يف ”ردبو "نم
 يبا ةنع ابك ام«زواج) تيصلااذ

 «اداعو نامرلا هانبأ سانلاو

 احم ارب ناكف ءاسأ دلو

 علمت دمب داج وا امس اذاف

 هنيعم نبأاي نيدلا نكر تدّيش
 ةتّدح ىدنلا نمو ةتتلحا

00 
 اهتم ثنا تئجوس اسلام ضو
 ايكتم”ب ئاقحلا دفولا عم تقطن

 امام" آلا قافآلا يف
 امأسلا مالسلا عا

 ةحارسلا رخي هب ٍمّسي بيب هيض يأ 0

 هياحو تعض» د

 ءاج يذلا تبصلا اذ اي يا ىداتم ثيصلا اذ (->

 بطاخملا دلاو ىلا عجري ديمشلا ()



 اهيورو ةديصقلا هذه نزو هن كط دقو هخده لاقو .
 :ةثامسجح)و نينا ةنس لاوش يف

 ؟ائرحلا اقم
 ىرقألا فضالا

 ىرشنلا مشت رخ ن
 ىوهأ ولأ بيت" ىوفا
 ىوذت يتلا نوصفلا د

 ( ؟9ىرعدلا نم يفاعد « ثيصالو ريب

 ةلارام كبح
 ىودجلاو سأبلا يذ نيدلا دمسب ”تفته

 "0ىومت“ « هفاصواب تذال دقو « ت
 90و مرطاع زب الزل كت لو" اشك يع نع ديبلا نامل "كيوت

 راوسلا بلتلا مذ ١ حشكلا مشملا ىوحالا اذه وكيلا لاا ود
 رئاس يف ناّيورع امنا ىلع «بج» لسالا يف نيدوجوم ريغ هلبق يذلا ثببلاو تببلا اذه (-»

 نيلذملا بمامي يلاعد هلوقو . ايلي ام !-بتقالمل ابا انيأو دقو غسنلا

 ليبجلا مننلا لعد يسي كوك ساكلا ناو ردي هنأ ينيفكي ديرب هللو . ىولع خسنلا لكيت 0
 دئاسنلا هذه يرحي نا دحا ميطتسي ال يإ (0) اك هلاماكينكيو

 اهتنثم لاقو يئاوفلاك هدئاسق لمج (ج)



 هحدملا تاثداحلا :دشرا دقن
 نيح ًالاقم "ثدجا حام داج

 ىدملا 'تبكحت لاح وجرال يلو
 ايملاو ”قعاوصلا هيف ىدن ”باحس

 هنائي نع ىدّنلا ثيداحا تلاوت
 رتفاخم نع ال ةداميرالا فلخشلا وه

 ىغرلاو. دوبل يف ماطمٌصلا ةر 4
 هحامس نودغ يوذت ال ثينلا ره
 ةمارصو أو. هسا تنيتلا وه
 ىننلا بهاولا وب ١ فشاكلا ره

 ”يبلاو عشنا لاو خدتلا هل

 ءادعالا ةطاوص راثب هرمي
 ب هداعاو هديدغ نع لدعي

 ذم وأ "نر ىنمب ىو

 :ىرتي امداعرا نب
 لق ةبا

 ىرجت ردبكح نمو ىذقي'

 ؟”ىورا وا ًامظا ةقافآ
 ىورل دكت نمو يلع

 اكاىولي' نأ هيل بيس بأي دع
 ىرثأ امل ًاههآو ىتغا امل ًاهاوف

 ىودت هب نيدساملا "”بولق ”نكلو
 9؟!قورشا الو هدعي ”دلنإ ةسل سياق

 اىرلألا كما وه ىمظملا عزاولا وع 05 2
 ىرحتلا رهو اتايبا نم ظفللا مث

 نيجاتحلا مريخ رطب ي
 دعولا بحاس هقوخلال

 ءادعالا ىلع ةموصخلا ديدشلا ضيا وهو ىمللا ةثداحلا عئامل وه
 ةسيظملا بولا دنع ىوضر لبج شاط ناو هدومي لخدي ال وهف رطملاب مجنلا لب اذا

 ءراقو ظني
 لا اذه لبق ناثيي «ص» يف درو دقو . الخ يأ ىوفا
 ةضاشغ ىدكت ءايبلا ديلا هنمف
 قماو دوجلابف يدبالا تّنْس ناف

 ةبفلا ملا صكت يأ ماخو

 و لسالا يف امل رثاال
 اومّشلا ةرانلا وأ ادوسلا ةوبملا وأ

 ىوبتسُي نمطلابف سأب وذ ماخ ناو
 ليذلا ربع قيتع - صدا هد

 لتنللا ريغ باسأ ىوشاو . لتفملا باصا ىمسا



 ىرعد الو ًازاع يلوقت ام ميقأو

 ىرشملا تباجناف ددبلا عولط "تملط

 حيدنملا دلاو رثأو . ارث ءيشي -«س» (0) حبسا سو
 ءادعالا لع كنأب ىمقالا بناجلا يفو كيلاول كاياطعو كحاسن بناجلا اج - لوني هنأك- ()



 تلخ ناثل هسرالا لي يف هتحرصانا كللا يَ رة لاو

 امو ىدحا ةنس ةرخخآلا ىداجج نم 0 8

 ؟"دوبشملا مخلب اهدشناو نيقرافايب

 ٍريئاسسلا ةلويذ بحشف ةكلوقب
 ًاكحاض_دعإلا هفاطعأ يف ةقبقي'
 د نيدلا دعس يالوما

 بطاخ لك ةفصو ىبعا بطخلا ره
 بلازما يل هتروح ربامم "لك

 بجاح ريغ نم دفولا كادّن يقارب 2 البق "تنك دقو ًابوجحم تحبصأا
 ًابئاخ ؟”كنانب ىودج نع 'عجدأو ني

 بتاما لهم ال ًارهد بلعأ ينالل ونحي سيل ًاتامز مولا
 هرب 1

 (3الا رع مللو لل

 كادت نع موي "تدع امو

 :دلا امن كيلا ىتح ينسأاوف

 كفيس دبع الا ناك امو

 رعاظ ألمخ وهو ةثامخو نيو ىدحا ةنم - «ص»

 تامارفلا رسمي اهايا هدشناو - صو
 بلا -«ص» (0) كارثي -«ص»

 كارذ -«صقا (ه) كيأنب ي
 دجلا يلاعا عطق دق ديقفلا هذغاب توللا نأ لا :روص دجملل رامتسا
 ران هناكباقرلا يف ض.ري ناك هفيس نا دصقي .سو'ثورلاو باقرلا ءامد يا ماهلاو للا ءام ٠٠(

 بعابملا



 يقاعاسلا نب

 بعاصي 0 رمق  ًارهاغ ةكناخ نومألا 'بحاصلا وه
 52 "تنّوُهَف كيف لكشلا مملع”تقذ دقن
 ردشتمو ماش نيب انج كانيتأ

 هللا مالس

 بذاكعب كيدل أ
 بجاو هيدايا ن

 3 نيب عمدلا عانق تططح

 يلع متاح ىلا ةبوسنم ةيئاح (س) ايملاب -«س» (9  ءادثالا اعلا

 ردي -«ص» (ه) رماوشلا لوب )لإ قانملا "ضي -«سصقا

 ىلعلا باوثا - «صد . ىلعلا بساكس لصالا (*) «صدن نم طقاس تييلا اذه

 ىنغلا باوثا سانلا اك« ىلملا بسا ) ديقنلا نا
 بئادملا ءاثب ىنكيو . هوغو دازلل لحرلا يف رفاسلا ابقي ةلبرخ

 هيلع ءاشثلا باث كلذو همراكس سانلا ربظتف ءايالسب اهألمي ح



 انقلاو بضاوقلا ّدح "في ل ادع

 ةفوسخ ىفاو ردا آلا ناك امو

 دوعي هناب مهايا (ًدعاو هسوق نهرو



 اوراسو ”مهدمب ”دجولا ماقا
 رارملا طش دقو هب في ناد "يجلاو يربصت 'تمدع

 اوداف- ينض ىلع اومكتح دقل
 رارقلاو يودع #2مهدنعو

 ك
 رادو "نطو يل دورز يغو

 راكدالاو
 اراصق ”نانج هد

 عجج رايب ديري هلللاو . دمخ لدي دبل «بج فو
 حضاو ريغ لاح لك ىلع وهو . ة"سضخملا ضرالا



 اورانا "نمر اجد وا« اودافأ

 هتينكي حارس ها 0١
 هتايع بهذي يا ناسنالا

 رزه هاشم



 .اسلا نبا نازيد

 يأل دعب لواحأ ام كردأس
 كدض ايلا ركجشا امو

 تح ضولرلا 'دونثا "تكحض امو
 كا يده تغلب امو

 ايار يف ادغ دقو فيكر

 اشيل لورت 'بواقلاو ”روقو

 رطملا طوقس نم ىرغلا كنق ديريو لمالا انك

 اهتعرسل كردت مل ةوزتل تركب اذا مهلويخ نا ديرب هلملو , عرسا لاو .تيبلا ىورب اذك

 انيضت انه نّمض دقو يتسلل رطشلا اذه (0) 2 هتديمق تايا ىناوالاب دسني

 مهل ظوظح ال نككللو ةيصخ مهلا ءايطلا ينب نإ دصقي لما ا راثملا

 ابقح نود كلذ ناكل موجنلا اهلع اورثت ول رمثلا سورع نا يا . سورملا ةيدهلا



 يناثلا رجلا

 قلخ حدم يف انسحم "كا نإ
 'هولثاقو ”ضيرقلا

 دقي رهدلا اذه ديل تناف

 ةعامج قرشتي و هقوشتي يدنكلا نيدلا جات ىلا اهب بتكو لاقو
 قاكبب ةيناطلسلا ةمدخلا يف ذئموي وهو هاقدصالا نم

 ةئايسخو نيناثو ىدحا ةنس . تاّيليعامسالاب فرعي

 ٍدينلا ءابلظلاب كدجك يدج

 يناوج نيب "نا ”كمالم اب

 نإ ةيرماملا بريو امأو
 رتادغو رظاون دوس نرثي

 رمشنب سيل ”نابلا ام هلأ
 فيصُنلا رتاذ يتتجوبو
 اماوقد اندر يف ال .يأتلاك

 ةعونم "ةقيد ةفالُلا

 دوهنلاب رمثلا دودقلا نايكمدل رث ال يذلا نابلا رجش ىبل لوقي , اسق هَيلا ()
 ءافص لالزلاك اهتتجو نا لوفي . سارلا هب ىتني ام. وا رانا - فيصنلا ()

 رخصلاكى اق

 اماوقو اهفدر يف ال. اهراقت ةالشو اهقنعو اظل يف يظلا هبشت



 ا .الثلا وكي
 اذك بابشلا حرش هادو

 ديبلا يف ًالاوط 'راحبلا يعف

 دوقنملا ةئبا يف قئالخلا نءو

 دودخألا ٍةبرّطلاو ىغولا موي ١ امن دتحي ءالجنلا ةنمطلا يذ
 ديم« تامركنلل ءىدبم ةلف ركتت راثملا ”مركحلا رقاعلاو

 ديدح بايث يف ًاديدح الق ربحاص» لكس حلاو وسالا نباو

 نا 2

 دودوملا ىا

 ورغ 0 8
 (9ديع لكتب ”ةجعام ليش

 يملا حمرلا لمفي الام لمي "دفلا حمر نأ. (؟)
 هب بعذيو نيبحملا دْذِت وزني هنم دوا

 جسنلا ةئسحلا عوردلا نم هتيامح يف لمفا ءراذع نأ دصقي . عوردلا عتصب روهشم دداد
 .. غسنلا لك يف اذك يورم ثييلا اذهو ءاملا لياسم اسيا يهو . تامقئرملا نولعب عالتلا

 راذملا مال ىلا عجري ايلثم يف ريمضلاو
 نيدلا حالص رهص رثآ نب دومسم دصقي مل

  حبذي يذلا وه دصفي .عردتق بقرعت يأ سوكت 0
 مراكملا

 ةعرسم ةجعام (5)



 ؟”ديدنقلاو يرألا دعب ٍباّملاك

 دوسأ بوث راغلا نم سبلت شرالاو (0)
 ناسرفلا دوسالاو , ةّضقتلا لويخلا نابطلاب دصقي 60
 ىثمع "مه عمج هموسهو . رثأ نب دوعسم رومالا ىلإ ةبسن ةبرثا (مد
 .لحتم لاح . كنحلا بترجلا يلوحلا يذفلا ()
 لي حودسملا مساب هنا ينعب . ناروبشملا نايطاجلا نارعاشلا ةمير نب ديبلو صربالا نب دييع (هد

 نيرعاشلا نيذه
 نم قفلت يهو اديخوو ًامع تاولفلا يوطا اناو مغركذ دقلو لاقو ًاقانعا القلل لمج (3)

 يريس
 للا ديدنقلاو يرالاو . "رم رجش ةراصع باصلا (*)



 كسي ال ٌدّدِبم لوهشلا ىلعو
 99 كمردلات ابل قوفنم ٌرْذ دا

00 

 ربثلاو - «م» و «د . ىبنلاو - لصالا

 «م» و «ق» نم حيحصتلاو لسالا نم ةلقاس ةملكلا ذه

 ىبتلا كلذو ةضفلا كلت



 وبا اركب تلا ها

 ميحلاب

 اصلا فلتأ لب دجولا ايحأ كاي
 بن هترداغ قاوشالا ”هداقر تيس فرط يف هيا" وعن
 يافع نب ربه نيون بما .تلهج :كادا

 "دصلا اوعمجت ال' ىرهللا قحب

 يأ اهل انيلع مترص

 اه اذا ْمسلا يدجتب يل نمر

 يبل كغ نم قبلا اعد ام رح ؟ اطقم رم
 يلا امش يبلق نم "لق دقل
 ًايصاع يعمد نلخر يداوفلا نأك

 .ىدل ب لمالا فخ ا ءسو

 فردي - «صان

 وبذأت وا اوممشجا يأ هيلع بلا



 يقاعاسلا نبا ناويد

 امص ًاكحرم اهننلك دقن اني
 ات اعز امل ات مكولس 7

 اص كو ةنودملا عمدلا "”حزن مكف
 اك ىلا عراد قيدربع

 ؟اسشلاو ةنالبع ”قلأف ابحر مويل
 ابنك ؟9ىعللاب ىللا ليصحت 'يغاهل

 ابرت ال تاب كسلا
 مايلي اه

 ذ الع مويل سلج اذا
 سورملا بيطخ بطخلا () ياللا ىبللا

 رهاملا بطلا 3 مودتو نينسلا يلبُت ةحدم نم اولمح مك

 دايسالا ةحجاحجلاو ,هدعو -«صو (ه) 2 دئانسلل برحلاو . دماقلل مراكلا بحر
 نع مهولزتا مكي نأ هلق منسف ثِح هنأ



 ابرملاو ”مجُملا دست .ملَك وخلا
 تؤ كو هت دي

 ؟”)ايلحلا ملا ًاطاخ
 9ك بئاتكتاي ًاتكحو ات“

 كلابنع ًادروم دن و اباذنع هبامأ ”فاطت. يغابل تاب دقت
 ةحاصف لانملا ”بمصلاو بضَتلا وه
 ىدّنلاو ”تّثملا ”'لمّقلا عيبج هب

 قاف نابحس ركذ ىوط

 اصحلا 'بجوتسي ءابصخلا 'ملظني نءو

 كلم نع "بد مكر اموق ءادجب بلغ مكدصفي . انلغ دم مك صو 0
 بوطخ كسا هب بطغ ناو . شيج هناك راص ملقلا تكسم ىسخلا همباسا اذا (7)
 بااتكلا يغابلا وا يدامللو بتكلا هيعادل لسري ()

 ايذع ادروم فورمملا بلاثلو اباذع مظلل تاب 40
 كلذ لع لصمي هيف لمشلا ماثنلا بلطي نمو هدنع هدجي بثعلا داترب نم ()
 ءادعالا لع بدجلاو نيلاوملا ىلع بصخلا رطمي يا . ايشملاو «ص» (5>

 ةرماضلا لويخلا بقلا ةمّطملاو . عردلا ءادسملا (4



 ىلع ترادق متدشب دقو
 و ةملاو ةكترقب يلاع



 « "دما رهاظ ىلع ينايبلا يلع نب بحرلا دبع لضافلا يضاقلا حدي لاقو
 |.سخحو نيعبسو عست ةنس . هب هحدم ام لوا يو ةك ديرك

 ىنتجاف < مو و
 يرابطسا ىلإ عجري رهمشلا 53 .لا/كلذل دمت هننج وا يداوق
 .ةاذآو بسلا - ىلع , «ص»ن نم طقاس تيبلا اذه )ا نش - «م» و «ق»

 ضرالا نم ظلغ ام نزحلاو . يداولا فلستم عزجلا (4)
 «م» و «قد» يف دوجوم ريغ تيبلا اذهو . ملا - لصالا 000
 نوكين انعو هب تيضق - «ص» . الو مره و«ق» 010

 نهولا هكدا تح بيملا ىلإ يس يلج تيتتا ىنملا



 يقاعالا نبا ناويد

 ادّسو
 انسامل اهاوو ىنا ام هللف

 انيلا عرقا ناو ىكبا

 ل

 اندلا ق

 لا يف "نما
 انمْطلاوبرضلاو جالد,الا ةلودلا ىئك

 ١, ”لحانلا عنصي ام اورظناف اوفي
 'ىنثا دقو ناسلا يناث ُهَعيِح ىنث 2»

 انج اذا ماللظلا 'ىئل

 انرتدلا مزح ه
 ا

 ىدت عضو



 .بصتلا رجشملا (0)
 .او اتاما يق ريمضلا
 نب ليعاسأ ) ينزل
 سورملاب هتديصق ءبشي . امض ةيئاثلاو . ًاليل ىلوالا انهو . لصالا ةميرك- رجنلا ناصح

 ديب -«ص» (3)  اهلطا -«ض» ها ةميركلا ءانسملا
 هركس ااا رمخ مجعو برع نم موقلا برش اذا يا رملا لايرجلا

 الو بارش الب اوركس يا . دوملا نم
 لاي انيق ب



 قاعالا نبا ناويد

 لا قاينلا ندبلا ةيدجلا («'
 زاهزالا دوقع راجشالا ىلعو .دنلا ناخد ىار دقو لاق يأ

 رمخلا ىمشلاو يقاسلا ردبلاب دصقي (هذ



 امس صد

 نارح-«ص» (5)









 عيد روش يف كبلعب نم ناطلسلا ةبحص مدق دقو هحدي لاقو
 1 ةئسا

 هلي لت دم "نأ
 ةدوثأم ”ةشق ”تردغ

 هلا ىتح هيلع
 ءداؤف "رح ديصلا ركذب 'عقئاف
 انلاط جداوملا يف ًردب كرجح
 ىرّشلاو يراوشلا دسألا اهنكل امياك نيب نالزنلا هذه ام

 هموق دز ظحلا ينام لكم 8 2 : 53

 ميعز يني ةقيشر .مارقلا 'ندل
 ةتبتاع ام "ناضغ يلو يبأب

 ىدتهأ الف "لص يفا ىوهلا ركع

 اهتيفاو ردعوم لل براو
 ورم رارملا ما دقو الح 2 هدعركةاقللا ىحضا دق

 او نالزنلا ىوأم اهجداوه الو اًنالزغ تابتفلا هذه تسيل
 ١٠ارش نع نونمتسي هموق راص تح (0) ةقورمم ةدسأم ىرشلا

 حامرلا بصق يا اربسالا جيشولا
 راقنلا نع يلا يمنا هتئامم دنع ناك يإ



 « قد يف اكخن
 رقم هنود هنأ كاملا مغ فرع يأ 2

 مزحلا ةمازملاو . اذا ءايشالا -«صو (5)



 ىرو دق كب ىرولا نيب ام لدملا 'دنزفأيحا 0117 60

 ,ءالك ناكل "تئطن ولف تنألا



 يقاعالا نبا ناويد

 ؛| ةئس يف قشمدب رطفلا ديعب هينيو هحدمب لاقو
 سو نيناثو





 يقاعاسلا نبا نا

 انهم 'بسحتف ىدق ألا برقتس معتم نكي
 ©” دحاس درو ءاّدص نأب الع

 1.1 يفن كيلا ”تباج دقلف
02 

 نارينلا دقاوه ”موجن

 نادعسلا تبانم
 ؟9ناطشالاو ماذوالا

 ناطوالا ىلا اولصو هلدع ن
 'نالماذلاو "ضنلاب ةتاف ام 500 1



 يئانلا ةبحص لصوملا رهاظب

 ةئامسحو نيئامثو ىدحا ةدس كلذو

 يس ص» ١
 تيب زاغ شيج ةباثب هطحاول يف هنكلاو درف وه .(-)
 باتلا ىلا عجري ريمشلا +



 يقاعاسلا نبا ناويد

 نفطصت لاشوالا "فطنلاو ضافو

 ننلا ابلمك

 نسو الو ”نفج ال فيسلا ل

 تحاص نامظالا تياشو , (انه صاخ لحم هب دصخي ال
 نحاو نامضا نم ني ا ىلع اهسفن يف ال الإ ناكملا

 ناء لسالا ها
 ىوضر يلبج ةأوق حفسلا دنع هنم نياو ٠ ناذس نب مره

 دخلا نشخ نكلو ةحفملا نيل وهف في هلطخس يقلاح يف هيبشي 53
 راشتالا عيرسلا هتم دصقي ةعرسب

 سد هذ اهرحدو امجرا فوقملا
 مستفت يأ نفطصتو . ادج ةئيلفلا هايلا لاثوالا فمتلا 0١ ىدي «ص» )٠(

 ضافو دصقي ٠ صصحلاب



 الو”بوب الف,ف اص "كلملاف

 اذم لالا لاثمإب لالا

 ءاثقلا يف هب توملا ةلاماي نسح ( الخلا نإ ) نحتلا بستكي
 كاذملا
 نقلا



 توقع نود اونال نال نأ رهأ

 ليم انه نيملاو ٠ مركلا ياز وهو دجا
 رلا اه نطملا (59 2 لالا انيا نيل

 اوماقأ اوتدغو . اوتلق - «صو
 اورطما

 اهتلش يئأ - نكرقلا ةقانلا "زا
 ةدحاولا ةلرققم يهو اًميرس



 دي ىلع هيلا اهذفناو هحدمب لاقو

 | ةنس يف كلذو هدي ىلع هءاج ف.رشتو

 مالطا مني اهرمش هبشي انع وهو . بصي ثاليا
 هزه «قوو«ص» ع)  هلذع اضم يدل -

 نيقربالاب تلزتو عزجلا نع تمترا له لوقي . نك امالا ءايدا نم نيقربالاو عرجلا

 نينيض يل امءامذو اهدهع حبصا يقرافم دسب يأ , يدع -«ص» (هر



 اهئاغ كرمي ام الا ضورل
 اهماجج اقر درجلا ضايحو لجا
 اهماارم امص ءايللا ةياغالو

 اهماكو اهبطَع ىواتي امو
 انانز "هني ىلا امو
 ا را
 اهناكو اعل لوم غو

 كنار ا
 اهئاهر )لول ةاوتأألا تناكامو

 ةلاهماحدزا نيلئاسلا ىن

 ارمله ةعيقولا يفر
 اهءاسج يدايالا ”ضيب امنكلو

 ابلذا حو س» 3 ابطا عسو
 ار ةديدش هضرا يأ (-)

 هب ساقي ال هريفف يأ .رطم ال ام باحسلا نم مك البق بحاملاب هريغ بقل ناو. يش
 هلا ه«سد فيض يناثلاو يوق لوالا ناتبن مالا

 هيدصاق عوج تمحازل هيلا لوصولا موجنلا تءاطتسا ول يآ م2



 امزانع اهراقأ اهنيباعم
 اهداوج آلا لخملا يف 'مدمايف

 اممامإ الوأ "دادغب الست لذ

 اهارصمإ ابنع رش



 يناببصالا بناكلا دم نبب دم دما ابا نييدلا دامع لجالا حدب لاقو

 قشمدل ادصاق بلح ىلا رصانلا كلل اطلسلا ةبحص هدوع دنع

 مرح روش يف كلذو هيلا اهرّيسو . لصوملاو ر كي رايد

 ةئامسمحو نيناثو نيتنثا ةنس

 بلطا يا راملا نم يأ (6)
 دن دالب اودصق يا اودتأ س)



 اما ئّدجتلا لذاي

 دودقلاو نونجلا هذه نا دصقيو . رطشلا اّده اذك
 هيدصاق نم بيرق هرشو نكلو لاثل ديب دج 09



 رك مايألا نم بيبالج يف

 "لك نع ىقو ةترماخ

 كلل ديثتو كليعانس عرش ءاسالاف
 ءادعالا سأتو لاما حّرست دسقي هلملو . اذك )

 انالف ينعاو اذك وه مهلوفب كيلا ةراشإلا نع تينمنساف ةريبش كايلع تحبصا (ه



 1 نب ديز نمسيلا ابا نيردلا جات ةمالعل حده لاقو 1 د نمسلا ابا نيدلا جات ةمالملا حدمب لاق

 3 م ج<
 + ع

 ارثناو كداؤف اويرس تادغ اوثرست
 5002 م

 نع ضيف ءامالا عمدلا اف هيف ءام قبت مل ول دوب كِلق نا يا . رغبلا بيلقلا

 ماو 'مالعق بلقلا مارق يكّذي حيرلا بوبه نأ
 بابحالا بولقو يا



 هلمفاو هال نمت
 "ةروصقم

 عودي يح

 نم رفرح لك يف
 نك

 انلع عم ائعيدم هيلا يدب

 ءايملاب عقربم !ًدبا هنا ىلع «
 د رصخو ةكرملا ىبأي ليفث فدرف يشمل هكرمت دنع دادشالا عمتجت يأ 0١

 حمالا وهو يل ةناف عمه و «ق
 رحنا تاراثلا هفلكت انه ظحالي .(ه)

 مّمرم فيس هتافص ركذي وهو لاتملا حودسملا عجرا دقل لوقي . لسالا يف تيبلا اذ< 0:
 تازجعلا رهاوجب



 د 2 اعقابلا 5: 195





 ةئامسخو نيناو ىدحا ةنس م

 قشمد فصيو



 نوصنلا تاكرحك-اهاكر ح يا . نصقلا

 مايقلا عيطتست ال داكت اهقداور لقث نم يأ

 وقب يأ ) ةدنكتي تناه تح ةيمص دجملا قرط تناك

 دوسحلا بلق يق دمحلا رائي ةرجاحلا ةدارح هبشي

 او شاي والاكسنإ5 يف ةقيرملا ةليشفلا بحام امو

 اهدولمأ
 اهدرمأب 6

 اهدوعوو
 اهدرجأب اهدرِج

 اهدودصو افامو



 اهديدمت نع لجت
 ؟9اهدودجو اهدود

 ؟9اهووبُتو برثي ثا يعاد
 اهدريشب اليكتم ىلا

 عدي يفا رسما وعول مراتب

 ,حئادم وقع ينك تمن

 ةدين بكاوك اهلج دقو قالخالا وا لاصخلا لالخلا
 "للا ىني دج مج كلذكو . ءابآلا ءابآ دودجلا
 .مقترملا دوجنلاو . ةّيرحبلا لوبسلا ماتلاو لوسرلا ةئيدم بدي
 هب ردت ماذا مهداسجا يابت الف ديدح نم مجولق يأ (0> لصالا يف تيب اذه اذك
 ةّيداملا دومفلا لدب سو'ورلا هدانا اولمج فوبسلا اولثسا اذا
 ايلع لوبخلا دولج تابث يأ

 | اهل لمجف ينامالا صتخش هذ
 اهدوسيف



 مكحدل ”تادراشلا يفارتلا نه

 اهدورشت 'لقع "لقعلا ديفي ”مكح هنض يف مراث ©

 «0اهدوتت فالتخال تهاتف ًادقت | اهتحنم ذا

 اهدممم نال ًاءاضيإو امماس

 اهدرتنع يفو

 اهدراش دقي نإ هلا ديفي يأ
 دقتي دنت ردصم ىلوالا ادقتا
 حودسملا هوجو ديبحتلا
 رابنلاو ليلا ناديدجلا



 هدورو دنع يرو'ز ربشلا دم نب دم نبدلا بحت يضاقلا حدب لاقو

 ةئامسجحو نيعبسو عست ةنس يف نيدلا حالص رصانلا كلملا الوسر

 ىدملا دُّمِب دقو انج لايخال ام
 ”ةباضلا تبت
 ىلا نم ”تيفخ نا لا كاذام
 الئامأ ءافحلا عم ”تجأ ناو
 نم ةناير اشملا موضي يأدلط

 'تمّوأتف مِدقب ملا 1
 فقيد ةفالثلاو فرط ياك

 هلام يف ءدغ ةوذج نأكو

 ىدتعا اف ثرارملا طش دقل انق
 ادهس روزي نا بئاجعلا رت

 ىدصلا_'مرصت

 دا كتفي ءرسخو باكل دام
 هغدصبو ةفاطعا 6.

 ادوأت
 ادقأرت ءاكحبلا ىلع

 ادلقت نيقثاملا ءامد

 ايحلا روزنب نا بيجعو لوقي _ ساعثلا هيلع بلغ يذلا - متربملا 1
 قتمسلا حشاو ريق وهو خسلا رئامو لسالا يف ثييلا اذك مد
 هغدص رمش يأ خلا بابشلا ا ناير ريغ ليغ هرسخو دصني_ (2)

 دخلا ىلا مجري هئام يف ريمشلاو را عمه (هذ

 توللا مسا دنلا ىلع قلطا يأ 99 «رد ىحشا -هقه ىذا

 محلاج ةعرس تقاف ةعرسب يعومد باكسنا يف يبس لذملا ناك (4)



 الا نبا ناويد 14

 ىدهلا ”ينلضا دقو ”ليبسلا ف يك ىحشلاو مساملا حت يف ”تلضو

 ادوسآلا حاصلا قلت نا تنشنا ١ مهنيب ةحبم لالطألا ىلع جرع

 ؟”ادمرس بص ةليللا تضايق 2 ”يماد ”ليل وهو يحب ذاع نا

 اديغألا َلازتلا كاذ ال ىدهأ املاطف ”انِلا كاذ الغ "كلو

 ادشرمم ةبابّصلا نيد يف "تيتو 2 ىوملا نم 'توحص ول كِشيعو امأو
 3 ضاق انل + ىوّتلا ةثداح ”تدمحل

 ادمألا "يعذزرللا يركحلا ريملا ةغيللا ”ىشتلا ”معنلا

 ادّدِبم تامركلا دق ادهحلا ناك لول
 ادّيسلا ةداوجلا

 ركاش ةوعد 'دامتلا مدعي ال

 ثداوحلا نم يباصا ا. ةرثكتف اليل يحبص داع نأ يأ (1)

 ايالسلا ىبللا () هرفص_ ذنم لايكلا زاح (م)

 دوجلا ىلع فوطعم وهو , هيف دمص يا للا عرف نم عرتتم 00

 لسوملا بنل 0 مكآتلا باحسلا روبتكلا (ه)

 ليحرلل !ًءادمتسا مايخلا مده ضيوقتلاو ةماقالا سيرمتلا ()

 ركاش لومفم ةباحس (4)



 ِهب اودهش رضحم نع بنت اعم
 نم قحو نيدجاملا يف ينتدهز
 'مكتيدل لاونلا الا ةتدجو ماركا معز ام "لك نمت

 : هيك فزتلا> لع 7

 ررمأب تين نم كّندمحيلف
 3 هلام ةجبم' نود "كلام تفلتا

 ًاتلع' هيف رهدلا مصخ تودغو

 انبوب
 نيريثك تبيحا كمر كب تناف |"دحاو ايحا حيسملا ناك نا

 سانا يف كل (ةممن) ءاضي دي مكتف ءاضيب هدي لمج نوعرف ماما هتزجسم يف ىموم ناك ناو
 نم هنوعادي ام ماركلا دنع تدجو ”انسو , ريخأتلاو عدقتلا يف شيوشت تيلااذه يف

 كلذ مهل سيلف . دعولاب كءافوو كمرك-الا لئاشف

 يف هرمأب تينع نم ىلا عجري ريمضلا



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ادجلا ثيغ اي .لعملا يآ تخسنو

 ادجسلا حاملاب 'لتقتو امك

 ادع ”بطخ 'نإ كاطشو قاف نع

 نيلاش موق نيب ترهظ دصقي .لصالا لكأتل | دابتجا ةملكلا هذه تشو ()
 مكقالسا ىلع ًداوس ريخلا ىبل اذهلو لشفلا اونقد (م)

 ىبسلاو ءاشو مهن وهو دقرفلا عم ليللاف بدالا يف صقا# يعم دع ناو لوقبف هنن حد (مد

 ادج ليثن مش مو



 دقو يداملا اود

 ةئمإ اهعد يلوق امو اهعد

 ملّظلا 'ضوخ ةنود حاصلا نإ
 نا

 مأ "تلق ام اود يلوهذ الوا

 مكحح يت ”مكاح هيف روحي

 مهو .ابحلل ناك نا ,قشاع "داؤف مبملا ةمآذ يف

 مه ”عمدلف 'مهلثم تتولت ”مثدمب اهلا ام يعومد ميو

 مدتحاو ,تايئانلا "بلت ادتحاو 2 ىَْتو قوس مب تماق اذا ”موق

 ممللاب ملُث نا ”تادّومم 2 اهإ تافهرملا قورب اوماث

 مرَع تافرشلا يف "لوا
 د كا 0
 ممنلارىمدلا "ضب ىحلا رضخأ

 مجأ _طخلا

 رجشلا نم عون ملسلاو . انه ثن*وم وهو ناكم مسا ملس

 طفت كلث اهفافغا نأ لوقيف درولاب لمرلا ىلع لبالا فافخا مقو هبشي

 يأ طقسا ىلإ تلسو تح همظنت لب ددولا كلذ



 يقاعالا نبا ناويد

 "يح ملا ىوس عرق نع هورعي 2
 9 محلا فرطلا كلذ يف هب ماه
 ال ذي ةلأتق طاش نع

 ميلا 'بذع هيف يلاذع 9 ند
 مثلا اذا رتلل "لاله

 ماك رجب عل ولع هل ار
 نامرلا فرسع تلباق ول

 مّح دق داللا ءاودال ”بشعلا

 ملثلا ملاقألا يف افك لبال
 مر وأ ًادرج دّيح ام ها

 مثشو "لوغ تاي
 ملع .ملي يذل قنحت لو الك

 مزح لاحايف لبقتسا ام فيسلاك
 ميعو ”برُع بلطخلا مجمل نال

 حامرلا "مص عرق ىوس عرق يب نم ةثداح هعورتال يأ
 دوسالا محالا

 رخآلا وه يتملظي ذا ( هتاسا ءام يأ ) هملظف . باوصلا نع !ًديي لازني ال هينثن ناك نأ

 يف بارطشا هلبق امو تيل اذه يف (0) 2 هطم نيدلا ىولو . و«قف
 هيف ةولس تعطا تنك نأ وا شحاف لوق وهف هيبثي ردبلا نأ تلق نا امانممو . بيكرغلا
 لاع وهو ممالا يف الث حودمملل نا تلق يناكف

 جافحللا لمزالاوت . هب ملفلاهّيشي لمرلا يحن فا لمرلا مقدا



 امنود ىوضَر شيطي قوبحأ وذ
 ىذق "عدم همانم يف ةناكول

 ةددقم نع .ملعلا رد فشر

 قطنم برو ربذع درو,

 الآب ةنم ىدمال مالب "مك اي

 اك ًادوج ىرولا "مع
 هالث وأخ افاباي

6 
 مهكدأف ”نهو ملاثا دقو انهو 2 ةملطا ةطبغ حاص

 نيتلحرم ىلع لبج ململيو ٠ ةئيدالا برق لبج ىوشرن: (1)

 يداملا عرضلا نيل نم فورمملاو ملحلا نبل نياو م١

 :نلاايغاب د

 رج بلا يلا 0



 يقاعاسلا نبا ناويد

 90و نعو نشب نعودرو يف ىرولا ني ىدنلاعوبي بيرق

 ١نمو نمنبأب ماَيالا تنتعأ
 مت نم ال هنود "نويملا يذغت
 ىدن فك دقل كيداوغ هنهت

 هلاون يذلا ركلملا مت اي
 نسوا الدع ملاملا دين اي
 تادراثلا يفاوقلا "نإ

 مئات ”رمقلاو حشا ًةعلاط لغو المل قلاع ةسي ةسما
 للا ًامزع .ءاطيالاو ءانكحإلاو دانّيلاو ءاوقإإلا نع تأن

 لب بايساو لئاسو ىلا هلاون يف جانمي ال يا. . ولدلا رويس مذولاو . .غبلا لبح نطشلا (؛)
 رطملا هنم لجي رطم يروزرهتلا نبا مرك (5) نم لاثلا بيرق وه

 يهز حودمم ناس نب مره 0 اهل جوزال نم يهو ميا عج ىمايالا مد
 مارك ه'وابآ لجر نباب مايالا انتشرا 25 قوش ىئمج مارق (6)
  لسالاو . ءاوملا مت يتلا كلما حيرك نه لب نءوصت مدعو لاذتبا نعال قا 1

 يداسحل توم ةنم لب درني ماح يدئاصق يأ هذ قبلي
 مزلو ماقا هيف منقو , يقبع بيلا منفاه
 ةينورملا بويلا هذه نم ةيلاخ «ايا نا يأ 0



 مق لضفلا ةياغ يف اهل'نكل

 مشتحاو ءايح ىنغأ امسي

 يذلا ”حدملا ؟”دماح با اذه
 هادو باغ "تبي نا نكانسلا

 ' يحضر 920
 مظنناو رورشلا دقعر ا ع

 دوبشلا رعاشلا يسليدلا راوبم ىلا ةبسن
 كلل ءالولا آلا رب ذم "فر ال يذلا حدملا وه اذه دماح ابا اي يا 6
 ضغبم يأ "لاش اهلسأ ©)
 مدخلاو ديلا ءانبا نم وهف طقف ريما نسحو لاما كحدمب وجري نم لك يأ ()
 مايلا ردبلاكو يمانلا رحبلاك تنكذ تمدق (ه)
 يفامالا قاتعا تمسوه و يمسولا رطملا كمسأو .كيلاومل "يلولا رطملا تنك(



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ناضءر رهش يف لصوملا ىلا قشمد نم هيلا اهذفناو هحدمب لاقو
 ةئامسمحو نيناثو ىدحأ ةنس

 "تاق رهو دنع ٌءايح مورأ هراذيلاو اقيس "لس دقل
 لبات وهف اهعيسوت ىتح ام .ىتم فرط كلم يبجاح هاججاح ادغ
 '”لياتملا قنابلا ”بيضق هيلع - ًادساح ناك ناو ىنثأ ىتثنا ام اذا

 لباذ رمّشلا نم ”ندل ما كشيعب
 ؟9لباب هيننج" نيب ما « اهتئاذل

 لئاسو ”ليسأ ىنملا يف نيبو -.ادخو "”هوئقلا يف يعمد هباثت
 لئالثلا مضت يليغ ىذأو مداؤف يف رق يداؤف 'تباذأ
 9 الئامقلا هتجيم لب اوك ترس دنلا يدجو تجيه امو

 ”عنام وهو ةفيط انيلع "دوي
 ف قرعلا يف ”حصلاف ثا اذ ىلا

 لحات رةّمحالا نادقنل انالك

 رارخالا ةّدش ءوثقلا (0) باب رحس هتيع يف ما يأ
 بيمللا لامخ ةيناثلاو لاشلا حاير ىلوالا لئاشلا م>

 هماما ثبثي نا عطتسي ملف لجاركلللا ناك اكو سراف هناك حبصلا ءوض
 هلوقب دصقي . خلا ليلو يلع ه9 و قف.(

 ج1 ل سال نا
 مهطيرل لسالس غادسالا قوف مثلا لئادج



 ةميطق دعب ضاف عمد ُهلْوْأا

 اهئاكح .موسر يف ًاموسر انفقو
 ةباكح لوقت ام يردت يه الف

 مهتظك "رفق يهو انع فردصأو
 امبرب الهج ثرادلا كلت ”تلق امو

 ايوبع اماردغ ابّذلا ديت
 ”بئابح تادئاما ةنوصفلا نأك

 انا تداج بحل نأك ةادغ
 لطاع رهو اهديج ىّلَ داجو 2 ةرارم دعب رامشالا همأب 'تاح

 لحاس ”ءاودط ام .حامج 'رجيو ”فسلك ”رهدلا "هل ام ©” لضف رت

 ؟لهاملا هيدل بّثعت مل هناك نكي مل لهانلا 'بذع كلو

 يرماع لك يف "ثيثلا آلا ره امو
 لئاف ”بطخلا ”لكشا نا ةيأر الو ربآ ”رهدلا "ملظا نا هيرو

 لباو هيدايا ن

 لفاغ كاذ هنأك نع ةئئاثو ”لفاد وبف ىلثلا ”بارثا صئنت

 9ك فا اهارتعا امآفا 2 ةعارب فويلا *ضيب نحت ل واو
 بقتل راو لحاون يعف ”قوشلا اهارب ام اذا ةمازتعا حاملا ”رمب 170

 لأي لأس نم ىرخالاو ليسي لاس نم ىلوالا لئاس (:

 اهيلع روطس نمنو ةفيحس امنأكو ماثسلا يف ابلثم نو بيبملا لالطا نيب اننقو (م)

 ءايلا رمقب مرغم يللا رماظتا يأ. (م)

 بكوك وحليأ (0) 2 رق امال لالطالا نع يبجو ل وحا ينا قافرلا نيو (>)

 بذع وهو حلام رحبلا نكلو لاقف كردتسا رحبلاب هيبش نا دعب 04

 برشلا دنع فويبلا زارت كلذب هبشب فوق ا نم داترالا وهو لكنا عج لكافالا يد

 فاغ يا باه نم (ه>



 يقاعاسلا نبا ناويد كَ

 ىديلا ةلزانم يف ةنم 'مآمت
 ”اطقان ”مادلا شقت ناني ”لكف
 هتابش "فرح بلقلا يمت "لاي

 ”دّمْعم وهو هادح يداعألا فات

 اك اش ”ليصأ

 هدجب ”لثم هل ىجري نم تنك ولو
 مقال نود 'مجنلا وبي تيِقلا قف
 ,قطان لك ىلع ”ضرف ةغئادم

 الئاو ةغاللا كلت "تقلب ولف

 لكق يا

 هذه يف 0
 ءادعالا

 اوصب يدري ليصا وه (مد

 ريمضلا قاعا ىلا لصي هملق فرح نا لوقي ةيوحنلا

 ركل هئامأو ءاحش مرك وهو .دمالاك

 لعاف وه ام كلاطبالا يف ”لفتف
 ؟9لكتش مالا . ةسرفي ماب .لكو
 لماع كلت لاح يف ةلماعو
 لصانملا دومملا يف ىدخت كيذك
 49 لئاصالاو ىدّتل ءاسم يك
 لئاغلاو مدجحم نع لئامث

 اداجألا ثانْبلا "بنُ
 كواستتملا هنود ويكي ”مجّنلا وه
 كلزاه كب *ىزاه آلا رهاف
 لوامت انع دجلا دجم كانث

 لماش ؟ليللاو ليلا داوج وبكتيو
 2 ِِح د لفاون نيملالا ”حدمو

 لداعو ماع لامآلاو لاملا يفو

 لفاسجو هئادعا ىلا ”ُش

 ءامملا فويسلا : مب

 ّدلاو نيّدلا دامع ”موقي
 ةزئار "ناهلب اني” تمم 4

 حاسمرلا تملتت دقو , هتابرشب سواورلا لكشي فيس

 يف لماع ةعدو .

 لالا اذك

 شويملاب هدوطس هبثي نا انه لوامي وهو . ربملا فيفختل بادغلا لسمتسي نا بارتالا (0)
 ىعابو رختفا حي 50 برملا يف .| داب اهقوف بادعلاو



1 

 ”لفاكو فاك كالمألاو كلثالو

 9 لهاوكتلاو ىرذلا هيلعن :ىطوتف
 لواظتملا نوح يربك ن

 لئابقلا هيدل ونمت انبلا ديعمت
 لئابح رهو لك يف 'مح اك

 زد رمسأب ن نعاط ةيبتكلا بلق .معاط ن

 مهدوج 'لاثما .مجنلا يسم ري
 مهدوحغ قورب اوماش ناف راح

 اًذكحو ”ميدق يرهد ىلع ينو

 "نبا 'لوعت اينادلا يف تمد امو

 ب ام ريتص وهو ىوخ (9)

 ( لساي وه يأ ) عطنلا ىلع لساب عقد (7)

 لوادجلاب مهف و ٍمركلا يف راحبيب مهبشي

 الا تنك ناو فاو - هلوا دب



 يقاعاسلا نبا تاويد

 و ىدحا ةنس لصوملا ىلا اهذفناو هحدمي لاقو

 ربذال ةبرض "لذعلا سيلف ايإو
 بكاوسلا عومدلا رما اهب "تمطا

 بئابملا موسج يف يداعألا '
0 0-00 

 براوغلا ءامس يف ينع براوغ
 امايثلاب هتفدرا «ئاوضأب

 تجاوح يبق نع رنوفج ماسيس
 بهاوذلا يالا 'ركذ هدي

 م

 ”بدايهلا "فحو ليلا حنجو يلا
 بلاغلاو هباينا يف توملا

 بذاط نيلي اال ان
 بلاطملا تسيل 2 بلطم هجويف ةناطوالا تّدوسا اذا
 ؟0بئاش "لوا حبصلا ُدوُقو ًاهسو 2 هبابش بوث ”ضنيل ىجأدلاو ىرسس

 «مه و «قد يفو . ناكملا اذه يف انوي يا ةقيوس موي
 كيج امم رعملاب ارمأت الق 2 - وهو لمالا يف هل
 بينت باوثالا قوف هجوأ يق تاملاط سومش يأ (-) اكرم ح هيو

 ( نهروبات يأ ١ لبالا براوغ
 مالظلاك | مش هيلع ئيقلا
 رينو هئاوفنع يف لازي ال ىجدلاو يرن



 "بئاقلا "ريع ءاودج
 بئاوّصلا ماهتلاك تناك ثداوح

 بذاركحلا نونأثلا يف اياطسلا نيقي  اوطْلس ّنظلا فتاه مهامد اماذا
 بئاصللاب مياحأ تحبو امو مهدوحم نامرلا دج اونو دقل

 هدلاو هلابك دصقي 021 اله ام ةرثكل
 ةريخلا رجلا انه بيثلاب دصقيو . حودمملا موق ناب
 انيار نأ دمي بئاجملاب انمآ لوقتو مهلاهق نم لهذت ةرطالا بحسلا اولمج



 لاع رودص يف يابا "سوت
 ِهب يذلا ءاشلا اذه ردماح ابا

 ملا ركحف هل ربي ايف ىلاعت

 راكي ى

 امو رمشلا نوقحتسملا يا (م)

 ءيتسلا يراجملا بئاذملا سر

 معرب بولخلا اولذا يا ف

 مهف المع اورّدصت اذا يأ هد



 ما كالمالا 0

 الو لصالا اذك ()

 ليخلا ةعاج - بناتملا س١



 يقاعاسلا نبا ناويد

 كرابملا نب نيدلا ردب دودوم ريمالا ىلا اهب بتكو لاقو

 ةئامسجو نيناثو نيتنثا ةنس رفص يف قشمد '”ةش

 ايلا

 و نيه ثمل ”تحبصا دقو ال
 نوصم ريغ دحلا رو كيلع

 ةتيدملا ظقاع مويلا مهاوق فدارب 99
 | هيشي . ةقانلا عرض تالح فالغالا (مد



 لاوها نابلا ناصغاك رطحت يتلا مهدودق نودو يأ ١
 نقل خللا رئاس . ليللا تسي - لسالا م
 حملا نا ىئملاو . راخو . اوراح «م» و«ق» -«سص»و لمالا اذك (م)

 يذه لبت بيملا زاد اوفرعي و اوّدَس قارفلا موي مهداشر
 «س»و لسالا خل



 يقاعاسلا نبا تاويد

 تدخ الك يرانو يعمد دبي

 نا كتفال هيلع

 دايط قاثآلا يف تنملا بحامو

 وجوأ ةلوحو

 راع الو باع الف ماركلا 'لْت

 قباسلا تييلا يف مهثم هرب ادتبم ر
 لالا يف هل تسيلو بابحالا نع ميسنلا ابلمحي ةبيط ةحئار قريغ ديثب

 | فاخي يعومد نم اًرايت ينوفج يف نال ينوفج روزنب نإ فاخ كقيط نا يا
 !او .هادن لسع يناجلا راتثملاو , ءرشن ةحئاو "متثملا فاتسللا

 حر لشكي همرك ةرثكل يأ (هذ لاو تالكلا



 بلط عج يهو بالطالا (-)

 اطءس» (0) يمي -«ص» هن شويلانادعالا بطت
 دجملا قرطلا لبو - «ص» (؟) «ص٠ يف دوجوم ريغ تيبلا اذه 5

 ةرجع -ءسو ()



 يقاعاسلا نبا تاويد فلا

 ل
 يذ لفأب رى أب وذ فيسلا كلذك
 ردك الب ًاوفص ىعللا يدست تزال
 اطفإ .دسحلاو انثلا "يعش ىلع 202 ركنو لجاموص ركل رجه لكن ع

 بارش هيف بد دق مارتتك
 باحأ اناصغنا امأكو

 ضيا لاقو

 اهدغ نم كتفن امدج دم هدي يف نداشو
 ع ”ءلقأ هلو ابلثم ىلا ًاجاتحم ناك ام

 «ص» يف شيوشتلاو فيرحتلا ريثك تيلا اذه 2
 نانلا نم دمحلاو ثلا مكراطتا اغاو شحاف لكنغ نوموصت 409
 رع انا عمه و«ق» مل



 بارثلا حادقا «ءوبغ اككنف هتراوصت الو يا ًيدنو , ىدنو هر وعقد ()
 .اشحالاو هاوفالا يف ثياغ امدنع رظناف ىسش يع رمخلا نا يف ينفلاخت تنك نا يإ (مز

 ةافّسلا وإ ناسملا هجوا ىلع اهرون سكع



 يقلاعاسلا نبا ناويد

 هباصا ضرم بقع اهدجو ةيقاعي هينهيو ضباقلا نب ينصلا حدو لاقو
 ةنس رفص يف كلذو . ًادحاو موي هببسب مطقت

 ابيع تاب كنع
 اك اذا ٌمالي' نأ بئاجعلا نمو

 اش هبداض“ نم ىضما 'ظّللاو
 ىبلتلا نم هابظلا ينبت يذلا ”اذام

 انيخ 00 لاقي نا الول

 | ناكم انه هب داري ناكم مسا بيذملا 00

 هلازغ ساتك -ءس» ١ مسيالو يال الاب يأ 02

 ظل نم كنيع نفي ام 0 فيس نم كدمتب ام

 ردبللا د نسنلل هلا 0 اذ نم تعد 5



 يناثلا زها

 ىتكسا بالا
 ناكو لاؤسلا لبق

 رتقيملا "لبس
 ىدملا كتم

 ثداوحلا بكتاو ايندلا ينب نم ًاديأ دشَأو ىدن ىدسأ

 اذا لالا يف ًاشيط كيب اج اذا مالا دوجأ نع كينغي

 .عداوب تسلف بصنأ دوسحلل لق
 تام ٌهوباو ”حادمم مانألا يف وه

 || نيا ىدهلا نم لالضلا نيا

 رقجاح دمب رمايألا مب تنح

 "بتاع كنأكح ًطببم مينأت

 رقئاخ ةرعد  ءارزولا دس اي

 حبصلاب هتييجو مالظلاب هترط هبش ()

 يا س ءص» ناكو - «ص» . ناكف - لصالا مذ

 ىرخا ةخسن يف دوجوم دهغ وهو . حضاو ريغ ءانسو لالا يف اذك (هد

 «ص» يف دوجوم ريغ تيبلا اذه () لاجلا راقو نم معا هراقوق سلج اذا 53



 يقاعاسلا نبا

 يذم و

 ردبلل ”ركتم وا

 ليش عديف وا
 د 3 3

 يآ نر
 اهذُم كمي ىحضا ”بهذم ره

 ًاكدصم كيف ”تنك كتحدم اذاف

 ًامداخ ةدامسلاب ”معنت "تيقبف



 ىتث دقو بيثكلا مري هنأ /
 هلفج نم هفيس هاش كءاقلا

 "حصا وهو يل ءاسأ - «م» و «قد , يف

 انتيل هيديو هفنع آله لازنلا ولسي

 نأ ءلح نم ينع نحنو اني ينمي وه يأ
 ٍبِقاإَد سد



 يقاعاسلا نبا ناويد

 نا اثم. ةداعو ”توقاي يهو يعومد
 انّملا يد“ ةقرطو هافلا فيك نلف دمع نلت ىتح ًاضيبا كده لش

 انكسم ؟')ةباكحلل "حصا ”بلقلاف
 اهدواعو تمجترا بحاصلاب

 انه نمو كانه نم يركذي تفته
 انسحأف "تو هتداك يدفر
 ىنث ةّهارم ةلماتا تدها

 مدلاك ءارمح امنا همعزل ًاثوقاي



 3١ انب تلام
 ايلثدلا فاع
 جدام "فيل ءانملا ىحضا

 سم
 اةكمعو يه
 'تسرخأو كيحدام نم تنطنا <
 تع
 ابخ ام انيف حصلاف

 حصا ام كدعو 'قوربف

 عيطتسي وأ
 ايلا كب ثمسب
 ةاغ هايل كارسأ

 19 نايف كلنم نوقلي
 و ةفيحص مانألا ناك

 رايد - ص
 ضقت ثيبلا - «صو
 هل فرش نم كلذ يف ىار ال كل هترايز ررك مالا اذه نا يأ

 اغا تيبلا ىنعمو . ان

 - عضد
 انج - «ص»
 هيحدامو هيدصاقل
 مهعبق ربظاو مج ئرزا يأ



 يقاءاسلا نبا تاويد

 وو روصنملا ركسعملا ةبحص '”قشمد ىلا مدق دقو هحدمي لاقو للة 0 قدق اق
 فاطلسلا ماعتالا نمرثا ابي هيلا

6 
 بجر يف كلذو يرصانلا

 ةثامس+و نيناثو ىدحا ةنس

 ايطلا ناملق انه لاججآلا

 همامل الجخ نصقلا ةدرب ن :ل ةانفلا هيشي نع ىرغم وه يأ
 ءاخر هيوث ليذ بحسي بوبع ةنجو ىلع يلا ءامدلا وم ؟قمي لاق .ةعاجشلاب هبلق فصول

 «ص» نم طقاس تيبلا



 للملا -«م» و « قد , يراجلا ريغ ءاملا للا
 ال فويسلاو لع تعرشأ حامر الو يمد ردم
 سلا يئفمو قلقلا - لذلا
 فيسلا بحاملاب دصقيو ثم وا هوخأ يمزع يا . هم”وق - « صد
 «ص» يف ثييلاو . ةيوتم باينا اهأك قرطلا يا مراخملا لمجو . هلثم اًيشام ًالمح يتيكرا

 هطختس اح عضد 50 اهثتوشم تالكلا فارع
 دجلا ابا نيدلا يقم يمأ - «سو
 لقنلاو نادمسلاو . هاعرم *ضغ دوجلاو يأ



 الا نيا نا 0

 لجالا ىوس اهقرص نم بهرا
 لطلاو ءادعألا فك فكو

 الثم ىرج ًالوق ءارفلا ءاياطع يف تلق مك
 نك ل تر ا تر

 تدج دقل يأ  يدياب -«ص» هن
 هكر عضو (ه)



 يناثلا .رلا
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 يف كلذو ضرع دعب هتنا ةيفاعب هينهيو هحدمب لاقو

 ةلامجو نيناثو ىدحا ةنس

 يأل-«يهر«قه روصو جز  ةرطوأ-هس» نض  ىاللا-هض» ند

 «,جيفدوجوم ريغ تيلااذه (3) ١ ذغاري ه«ص» عه)  اماو-هس» ند
 تييلا اذهو , ليرستم -«ق»و«صد ) خلا هنأ ءاجرلا ةملط يف -عس» 00

 حمالا وهو لفي خسنلا رئاس. لوقيو -لصالا (4) ١ «م» نم طقاس



 عسنلا رئاس يف دوجوم ريغ تييلا اذه 03

 لا نم ماينلاو راهبلاو دترلاو , هدرو - «ص» (م>

 داقتا بحصاو . تحبسا -«س» (0) جودملا مسأ رست هذ

 بِلا نم لانا زراعي ديري هكملو - «نسد و لالا اذك- هذ

 ان » املطم ةفياس ةيئار نم تيب يف ايورحي ةرابملا هذه لممتسا دق (7)

 عاجشلا رمقلا ها «ص نم طقاس تييلا اذهو .. < راسا

 هريبك «ص» )0١(  اهكالفا يف زاحو ءاسلا عرق -«ص» وذ

 «ص نم طقاس تيبلا اذه (0)



 هرافسإ ىجدلا الف ىحّضلا جو
 هدابخا ىوجلا نم َّدِعبلا ىفْحَو

 هدادقم الع مكيو ةتادحا

 بو ةهدودبو

 تردكت ماملا نا نيح يف هراسيو هنيه نم لاثهدصق نميأ ) 2 مراثأ -«سد»
 رطل بلطت ةييدج راطقالا تاكلاو يا . ءاطسلا بلط ىدنجا (س) 0 هتاكرب
 ءادح ءرارغ . بويا ينب لج يذاش ىلا ةبن ةيذاش (0) لالا ردي رودبلا
 تققنا اب ترمع هرافقو كلما لالطأ نا يأ (؟9 رق -«سد .ًرقظ - لمالا
 هتءاسا نع عوجرلا بلط ىنم انه لافتسا (ه) لالا نم
 نيجي «صن 06 يشب - «ص»ا



 ماتلا ردبلا بجحي اك
 «س» نم طقاس ثيبا اذه و يف لا

 كمودقب ًابيحرت كيلع موجنلا ىشنل رديلا عيطتسي ول يا
 جات ال ىتح اس ىرتل ةعاس كدوج "فك يأ جاتمي ال ىتح ان 1 1
 راقسا - صو 10

 هراعزا تحانق

 رلا هلمحت ني رد وهو يأ (
 رفدلا ريغ -«س»ا )٠6(



 قشمدب ةئامسخو نيناثو ىدحا ةنس رطفلا ديع يف هحدمي لاقو

 ردقيلا ”ملغتما ”ليهاو الا "مين

 بو 2 ىرهالو مالا فيك 'لئاسأ
 اب ةّيم نقلا دودق 7-2 'مفامنأ ذا نم بجعاو

 ”رلاو نابلا ىلا ًابوسنم ناك ناو

 درو نع ّضس ناثطعلا ميعت

 دنقلا لدتا لك عزل دعت

 دعس ينب ىدمسو رلنه ينب دن
 علا نم ًامارخ ىذا الو ودغاو

 - رتل الإ 8

 يسيستلا نم بجعاو يأ 0

 دئرلاو نابلا ىلا ةحئارلا كل اوبسن دقو «اس ءايل ةحئار انيلا لحيف هبي (0)

 انتزحاو وا اتنصاو يلوق نا ول يأ 43 د يب -«ق» عد

 ارارم هرركآ تنكل امنت

 انيس عضد 3



 ب او نادعسلا تنم اوُقِب دج ”ماملاو ثادعسلا ت
 ىئوااو دشلا يف :ئام مرعلا انا
 ىونلاو برقلا ىلع ءاياطع امعت

 عردلا رسل مذ الا اج لشي يتلا مارغلا ءارحص يف ةولس يده مكو دصني 7
 هتجعبس ءس» 0 ةعناو#

 ايكيا . عطقني ال يذلا ءامأ ةلعلاو . ءادص ءاكسهتاو ىع
 يشال هريغ دوج كلذك<دملا هاما ءازأ اج يال لاشو



 هل تبحا ام ثيثلا وه
 مضحلا حبلا ردق واف

 6 6-0 دارفذلا ةكسسملا ىل ع

 ؟”دقررلاو لذيلاوغاىدكأأل تارا
 دصقلا لما مناسمإ يف قلو

 دعلاو رصعلا نع ءيدايا
 دشععلا ةرثك اهدنع تلق لوقلا نم
 دقحلا مضوم هلق يف مدغنأت

 ىدملا ب ضو مذ



 دخلا 'مطاق ربرضم نع ابن مك ايف

 )و ةلالضلا نيب ام قرف الف
 اما يف لاخاع هلك
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 دب ىلوملاو دبعلا وع
 دقيلا يف ربظي ديجلا نسح كلذك

 هالوج هتجج دبملاو كدبع وه ناو هوف”رحف دبعلا ظقل يف سانلا ألا دقو يأ



 يقاعاسلا نبا ناويد

 اكئاح ناكو هيف ملكت برح نياب فرعي "يومن ىلا بتكو

 رثاكتلاو ةهج لكن م صنم لا
 دي كلتو مالطلا يف هراز بييملا فيط نا دصقي . ملخلا خسلارئا

 قئاودء سد ضو



 طحو ٍيفطع ره
 ةياض يكياو لاما ىلا .ذ

 احلا غرافلا ىلا
 ةتتكح لوا ليللا ”ءالظ ام اذا
 ىجادلا يف 'لمغي حابصإلا وه دجوو
 ىعللا لذاب ىملا عانم حفلا يلا

 ارق فاعلاره

 هتابه. ”شيج لحملا شويج "لفي
 وذج جيه نإ وهو ًاناغ' اما وه
 7”لفاحج وهو مادعإلا مالا وه
 دوجال ”بصتنمو
 ىدّتلاو رقملاو حْفَّصلا لانم هيتع

 ىلثلا ةمفرت

 انخلاو شحفلا نع فرخ
 ىدملا براح نا بوهرملا 'برجلا وه
 ىببلظلا لداع الو يعاّدلا ”ملسم الف
 طَس ةيل يداعألا رغب

 ةفويس سوفنلا مص تمعأ دقل
 رتلاذإ دعب كلا

 «ض» نم طقاس تيل اذه
 اوه عس» 3  انسلا-«س»
 نم برجي هتك و سانلا نع
 ضقخو ملا هتفرف دوجلل هسفن بصن
 ةحلا مهلا
 حيتتملا هفتكت انه حالا

 ةدئابلا لئابفلا نم سيدجو مدع ه١



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ىون نم برقو مفر نم نمآو
 ةلآب 9بلاؤملا بلق ىمح ثيذ
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 مركلا ةنباب ةتغلر نأك حاملا

 مج سيلو يمُي ام كرديو
 ا ةماد ثينلا 'عومدو ىدنلا "مسا

 يمحي ام“ دجبملا نم يسحيئالو حيي
 ممثلا لئانلاب ؟9ءاوأللا عم "معو
 ملك نم تأذملا يف اوُدسو اوداسو

 مصّللا نم تامركملا دوقع اوطاحو 2 مهلاحر كاملا بضع

 نع يلايللا فر اهجاجوعا دعب كلما ةا

 مرودعي ..« جادا ىعزارلا
 619 تيرم الذب لاملا اونامأ اك

 مشلا فألاو حاضولا بسنلاووذ 2 ىلثلا مسهلاو .اسقلا

 «سد ص هيلاولا - لسالا (0)

 مسو ذق ناكو همرك لوب قيدسلا ىلع داج يا . هدمب يلولاد لوالا

 ءانماس 6 صق (هذ قياسلا هدومي البق با

 هيف رطم ال يذلا باحسلاب همرك ى

 يلسي امدنع يكب مقلا نأ عم (9) دجرلا -«سو (ه) ءالسلا دنع مسيي وه
 بيد عس» 0 رفاولا السلاب ةّدشلا موي سانلا لمشو يا (ه)



 رهذلا يف «سو (



 وكت نا تايبالا هذه يف مزلو . ادعو هزجنتسي لضافلا يضاقلا ىلا بتكو

 ةئامسخحو نيناثو نيتنثا ةنس يف كلذو . هعماو نول ةفص تيب لك ةيفاق

 9” اهّدلا كقارف بطب تمد

 باجح ءارو
 ؟9(بابجلا) دو.

 ءايسلا ءارضخلا . ديتلا امسك صد.دينلا نم يأ (م)
 موجنلا كيلع ثرثنل اهئالج دنع ءابلا عيطتستول لوقيف

 سائلاداوس ءاهدلا (0) 2 ةنحلا -«ص» () 2 بدجلا ةديدثلا ءابثلا ()
 هيق ةظوقحملا ”ندلا بوثلا دوسا حناوجلا يتاقيو . رمخلا ىحضلا سم



 لخآلا ال ترطخ ”دودقلا وا 0 فويسلا ال 'لظاحالاينت>

 لكلا ءاضتنا ام آلا فيلا ام 023يبوت نوفا ال نوفجلابو

 لطعو ءهادهع يولي "كفي ال وهف ,لسمأ لصواا نا ملمي
 ِلْكَلا ةنم حلصي اذك 'دوجلا هدفي" اك لالاك ”نسحلاو

 ادغ نسحلا ”رعاش ينيكل وبف

 فويسلاداغا ةيناثلاو نويملا نوفج ىلوالا نونجلا (ج) رماع لاله يتب نم وه رمق يا وذ
 لمخي ال ام لوقي رعاشلا نا اكؤب الو دعب يا م
 ةوجوم ريغ ثيبلا اذه ()



 عير اببغتو بيلا ابانك بيلعت اهامخترم يا . نانسالا ةبئ
 يمارلا ميسي فورعملا بك كلا مهسل 5

 روهزلا معارب ايلع تربظ يا نوسنلا تاغ 2 نيا ناكم مسا هللا وا )
 ايانثلا -«ص» (هذ كترثع هللا لاقا ال يأ



 يناثلا .رجلا

 ىذقلا دمب ىدنلا هام هب قار

 ءوقلمي مهتاحاسيمدملا يضقي هةاوجشك 9

 م هلا دبحلا ام



 نا تنك نا ”موأش ًاغاباي
 ادع نا مها. محو مثدوج دجأ

 اوبضن اال ىدنو دوج داجم

 نم انه للج (م> اياطملا عستتت يأ لحنلا وفشت
 ةديصقلا هذه يأ ل « ص نم ةطقاس الا (-)



 بطخلا بنج "لج كأنو

 ايدج هب "تسع ارك ناكو

 [ييش نكرم زدكانب كيلو

 كنيع لبق ءادعالا فوخ نم اهباسأ ام ةرثكل باش مايالا نأ لوقي
 أر - «س» يفو , خلا همظن نكي ملق - «ص» يفو لصالا ةيشاح يف

 امب قيلب ودم لا كدئاصق نامل بلطت ال نأ دصقي . دنع ب« صد





 مايالاف بحل اهحاالس "تقلا "مث

 ولآل دوقع اهنود "تلفن

 ناحلا يناونلا ال كبلقو كفرط ىوملا ءانج ام ىلع ل يا (>

 هلا يا نوطشلا يملا مد راطسالا داملاو , نوديمبلا

 زم يهو قشمدب ةيرق توقاي يف اك ارطس وا ىرطس (م>

 دوبثلا رعاشلا ديل

 ناسللا ليلك ل جر مك" هر
 لا رنا نم ديزني

 باب دهاش نا دمب عطاقلا فيسلاك هناملا قشمد يف ديدحلا

 انوث ىذ



 ادفالا تيفللا ةنم انمدع ال ًاحنمو
 اوفو 27 'جريفلا تعاب اذا ( 'حتفلاو > ”رصتلا ”رصن حتفلا وبال
 اديدضو َهَدُع فوخلاو ةيفا هيدل ةلجاو ”دحاو
 ادونج 'بولقلا ةلوح تفقو دج دونملا نع رئاغ وبف
 اديقف ايحاف ىلملا داش نيح ًاديقف ىتغأف ايلا دوج داج

0 0 1] 



 ذلا كليا ًداعو
 داتعو

 ابنم عقال يأ اهدافاك ف وسلا
 كلللا لمجق دصقي . يرغحبلل
 ,- ىوقأ اهتكل ءاملاك ففعل لي



 ةئامسخو نيناثو نيتنثا ةئس نم رطفلا ديعب هين و هحدمي لاقو

 ةلوذملا ىسييل كثم يف ىره ليس ربص ىلا اف عاطأ
 'ليج لجو ءدذع دمي ق,لعف يذب نبش

 لرش ابقي اًذدغ 4 2
 (9لويانلا اهستسا ١ امب "نت

 ليج ”بطخت ةنف نكلو
 ”ريص ةَمزَع صفو

 ليغ هب ألتي ا عمدو
 ةلوثحلا رتايا

 لرجل نإبلا ىلع ىلوشسا الو
 لولطلاو اياطملاو يمسجو

 ليحك ”مدمب ليللا فرظو ١
 لوفأ امل بولقلا يف ”سوحش تلت دقو ,عادولا انفقو

 ليوط”دجو هدجو نكلو | ريصق موب نم هللاف
 ؟0لرجي ال ”بلت هيلع ةناا رثاع ُبلق جاو لكب "لوي

 ( هبوبع دصقي ) لمفلا حيبق هجولا ليج صخش ببسب نزحلاب باسم وه يأ (1)
 بيملا ناكت لبنت نيح ايصلا حير نم راني(
 بيلا مهتحئار نم ةّبحالا لويذ ايف هأبع اع ىلازحلا اهب رت فقاوم_ (-)
 هيلع ةبيصم مهقارفل يملا اذه نكلو ةّبحالا نيب اقيقد ينم ىمازجلا رشن يف بحل اذه ىرب هذ

 هبشالا رهو انش خسنلا رئاسو . ىوه -لصالا (3) 0 بئاكرلا تنارخت 1 يأ
 نآالم دنز يف راوسأ هدجش ىلع دعاس بق (*)



 غلا ةنع اهترس '”ةكحتو
 لوبتلا اهحدي نق ثنو و ا

 اقرشو ىوه ”حيرجلا اهب
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 لوقي ام مني عمدلا ١ نأك
 نا

 ارت ام نسحا لاخلا كاذك
 يلامالا ردحح هللظ يف انص

 ”يثك  هتحار لاؤس انف
 ”ماسقم هل هانثلا بسك ىلع

 لصت ريغ يلامملا رصن
 راعي ال حفّدلا 'ليقص
 د راع بني

 او بكرلا ىوأم ”ممنف هيلا
 ىممثلاو «دوجلا اق
 الو داغفلا يف درفت

 ٍرتاد تامنألا يف رهو ديب
 ًافوغ هادعألا  ةماتم "باهت

 عمدق ىرج يسد اذا يأ , ليحملا ت«س» (مذ قدلا ىلا عجرب ثادحي

 الولا -عصن د ىللاو - «س» هب ساقي ال باحسلا



 لوطملا "ثيل
 نيسلا .ةنصاتك كن

 ليبو اب بيصخلا يعرلا الو

 لوهجلا ”نمزلابدأو بوطخلا
 ريصأ مهددؤس لثم يأ

 ةلوصألا اهسزاتم يف تباطو

 لريغلاو ”مهارشلا تيب
 ةفرطو دامت
 /| ىلع وسي دقو

 لوزي ال ”ديع رهدلا عيجج
 لامآلا يب
 ليقُم محل تناف اوركع ناو

 لوحي ال ةدايسلا يف كدهعو

 «ص» يف لماك ريغ تييلا اذه , يظعلا (70 ىدملا ىلا دوني ريمشلا (9)
 ال كللذلف لاةوس نودي يلسي دصتي .ءرملا اب ىئيو -

 دساقلا حلصا يا ينالا باد (0)
 ليما وهو ديمب وه لوقي هناك عطقلا ىلع لبصاو ديب عفر هنا رهاظلاو

 ناسزلا نكلو ركسلا دن وَجسي دق ناسالا نأ اندجو . هلالض يأ
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 ةض كيني ةقطن لكو

 اًرنك مادخ

 ريطخ لدغ لت ال "كن ابش

 ارمشلا ةلدتم نأ لوقي . ةيملا يف ضاييلا ةةرفلاو . ليلا مئاوق يف شاييلا لوجحلا ()



 يروباسينلا دوعسم يلاعملا ابا نيدلا بطق مامرالا هيقفلا يثرب
 ةئايسخو نيعبسو نام ةنس لاوش يف

 .رقلا دي ليجلا مرقلا ادّسلا وه
 مكجحلا ةذفا « ظافلالا بذعا ىلع 2 ًةونمم ةمكتح ىدبا اف ىتم

 لومل هلع بهذ لقاع لكشف يأ 3
 لئاشفلا لدي مراكملا ةيشاحلا يف م
 انامز تلصالا (6) ءادوس هديب انمايا تحيساف 93



 ؤسو الع ضرالا ءامإ

 بعامل يفخي

 ادئاج .دعولا 'قداص دوج



 يقاعاسلا نبا تاويد

 هنع ةباينلا نسحا دقو نيددلا هابب فيرشلا ىلا اهب بتك و لاقو

 (ةئامسخو) نيناثو ىدحا ةنس بجر يف كلذو

 "لالخ كلتو ”:

 يدانلا ةيدنلا مذ

 باحسلا يملاو رطملا ايللا (ه) ب ديري هلملو . ةحئارلا بيط دوع يلدنلا
 كيلاوم دنع ءاطملا نسحا امو يأ . يلاوللا ةيناثلاو رطاا 5



 /| يف تييلا ةياد 0 الا يف تييلا ةياور اذك 0

 رق ىرفي سيل هلوق يفو . لصالا اذك



 لبولا الو لولطال يعمد "ل
 لهجلا احصو مكدعب نم ىرملا تا نم ىوهما تاف



 يلع نإ ملظي ""اجعالو

 لاط روسألا ٍرْدَكلا هب لاط



 يقاعاسلا نبا ناويد

 هِلقب فوطي ال يلامالا لاي
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 لصألا فارش ام عرفلا ردق فارشي

 لطملا الو ميدل فورعم دولا الو

 لصألاو ةحاصفلا يعف اوّتطن ناو
 لل ام يذلا ىلعألا

 لح الو هارد يف يل نطوالو

 انلاو "بمّدلا ءابيالا نيأو

 للك هوا متي دم لقم اذو
 رعتلا هش ًاناش يلث

 ردتتتلا يئنلا يللا
 رامق -«ص» (5)

 مسد ىذا لسق هلاوقا -«س» (ه)



 لصولا كلو ىسالا حاربت هب ناكف
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 همصخ بلغ يا لسّتلا زرحا
 ينعب ) ضي ل يا لي مل هلوقب دصفي



 ”ةئاهسو نيعستو تسم ةنس لوالا عيير رهش يف هده لاقو 0 5 3 لا











 لبق اسري دا ملو
 هدو ان" كلثااا د ادق

 قنود لئاخنلا هجو يف



 يفاسلا حارقلا امل حارقلا ءاملا



 نما
 رمشلاو ضيبلا نع ُةيلق ”مئاه

 'وظناف ةّنسآلا

 ىلا ىلع همسا ركذالول يأ هذ

 ام ةيفي فلتي نم ىلع مثأ ال هدوج عرش يف 650

 | هيلا هتجاح عم هلا حاتم لاخلا لتقي هناب

 أو كلسملا نم لضفا هنال !دساك كلسملا لعج مييلع ءانثلا نا يأ



 نامل يذه
 ؟ءالصلا دعي "لوماملا يحالصو





 ممتلا وفطتو ”فوخلا هب وسري 0

 «مهوهق» نع هانت دقو «بج» يف دوجوم ريغ تيبلا اذه (0) ناملا ىمدلاب دمقي
 و رثقا ىوقاو ٠ بيبحلا ناكم انه هب داريو ناكم مسا ململا

 يلق تلات و رع يلهاج رعاش دوب ديب ذلا كلام هيخإ يف ءاثر ةديصت 3 7 1
 حبصلاك هجوب هفيط مانلا يف تيار يأ (0) برح يف ديلولا نب دلاغ هلتق
 هيلا ةبسنلاب اهرد ردبلا لمجو رانيدب هيبش



 مركحلاو ىدنلا ١ ها م وار
 متقن كلذ وتاقرط نمو هم ابا

 ال ؟7'حليلا 'ءوخاو ءاجنلا ره ناا»»بر 0

 "تقلخو قزأم 4 ىو اذا
 يخ ”دويطلا كلت له تككش

 يهوديا

 حامرلاو فويسلا يكبت
 مت ءاسالا

 هيرو هئاصح هيلا هاياظح برقا (ه)
 حير هدمجت ريدغ تاك عردو 5

 ءادعا حبسا



 ملحلاب نيفوصوملا برعلا تاداس دحا مصاع
 روبشملا يلهاجلا سرافلا ب

 ادا ناك ربلا بك راذاو دوج رحيو ملح دوط ناك مكملا تسد يف سلج اذا راج اذا
 .1 ىفت نيح يأ (0) ةملظلا يف ءيشت اما مستبتب دصفي

 ىلا شنو توملا نوثلا



 يل لزججلا 'لاقملاو « لامتلا "كلا

 ىدّتلاو حابّتلاف تلمف ناف

 رخصلاك بلص رفاجب رخدلا ىقلي يأ 7
 عطاقلا مثلا ل اسسزاف ليخلا سلح 0١

 اري ىلع يف انك اذا - لوقي هقبس امو تبلا اذه يف (0)
 سيلا معازئلابف مه اماو لسفلا

 ةّسرققلا سو'ورلا متاو ةسرقفلا روقملا نغ .(*)
 اشف يداشنا يف ١ ياك



 ىلوالا ىدامج يف اهريسو . فيظن نب نيددلا ب ذهم ريز

 ةئامسخو نيعستو مكس ةنس

 كلذلو اهبادهاي ديصم ي

 فاغاو لوسلا اهتيد بلطا 60







 ىلع يل نيدلا بان
 دهملاو ,فاص كْدْو

 لاف يمير تبصخأ



 نييبيلصلا له حودمملا رامتا ىلا ةراثا تيبلا اذه يف (>
 ءادعالا له ليج نم ةراجح يهو. (©)
 و فسوي ما ليحارك نينسحملا ةركق لمج 83
 ىلاقناب ةييلس ابتحئار ةيبظ هناك تي لك 0»

 ةديصقلا يأ



 لت لت اذا تح "تقداف
 الصو تامحا تنك ن مأر جهت ام

 لو ”كسضتو الف يكبا أت

 او امدمب  لصالا (؟)
 اوس يف ةدوجوم اهنكل لصالا نم ةطقاس ىده ةظفل_()
 خسنلا رثاس نم هطبضو . كحبص هجو - لصالا 40
 هلقعب بهذو ءانضا ىئمب بملا هلتب نم لثبلا هل
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 الإ

 المو كنع
 البن كليا نم بدملاب

 الغ لعكلا



 هن انرك
 نيلاملا يدق .هدلاو

 ًاريص ”تنسحأف ىوللا ينم لان

 ام هابلا بكا وكن اننطل هحامر عرش ول نم ين

 قيشلا لزالا هذ رهدلا سو ل



 دقرلا - «س»

 « غولبلا ةلماككلا ) ةلزابلا لاجلاو ةيطخلا حامرلاو ةرماشلا دايملا كتدقف يا

 رسيملا ماب لشفا ىتعلا حدبتلاو . رانلا نم حدقي ام حدتقلا

 م دهص» 0 ىرمعص» ل



 اوس ةّدشو ليللا فصب لاقو

 اماك ميجنلا لاب



 . هرضحمب هنع هئادعا ضعب لوق هبجوا ام اهيف ركّذيو علل حدمبي لاقو

 ةنايبكو نيمستو عسن ةنس يف كلذو ًالاجترا هلمعامم فو

 ىرقفاو ديت ,شاو نم "تنك ال
 9”ارتوذو لاقملا يف فارق ي
 ارفساو راثأ دقو حابّضلا جو

 ازد نا قذامم دو زاصكو



 ١> اكّسم نوأطي انأكف
 ىردلاو ب ئاوذلايف كموقتارجج

 ارينع لا ءاماظلا ةمخا

 ارضخا ًاضور رهدلا باعش ىنثو
 رتلاو ةساحلاو

 راطمالاب ةميشم نذلأ يبف الاب ةميشم نذا يِبغ
 جالسو زيزعلا كلملا



 ءاطعلا سورط مقو ذا ىنغاو . م ًانقوم ءادعالا نا (6)
 اوقيساوأش (6) اومرمتو -«صق 0





 'ةثايسحو نيعستو سمح ةنس ىف هحدمي لاقو 3 2ك :

 دجغ كبتاهو 'دارملا نيأ

 دخوو ”قوبم نيلا ل يي
 درو رع نا يعومد يدذمو دولا َتيِْح نا يسن

 دلسم يعو ابفاطعا تانابو تانآلا مديغ ىلا

 دجوو ”عولو لا يملا امو .عراولا طرق دادلا يف ركعتت

 ول رفلاس ىلا 'ميهأ

 مهو ةنس نم ىدامح يق زمملا كلما د اشيا لاقو -«ص» وذ
 رم لاخ وأ ديحو ىنمب نا . ناكم مسا درقلا معلا .(0)
 صعدلاب ةقدرو نمنلاب هفلص هيي , لمرلا بنك صعدلا سو



 اعنم لت
 نا كاذ نم بجعأو

 اكطلا دي لاير ةرا#
 ىلملا ٍبالِط يف هل

 دخت بادجلاف بهاوملا حاتا
 ”لخاب ايلا هونو



 اىوحأ ”بشملاخكبسخل

 عاطغا نودب يراجلا ءالا ملا 27

 نانسلا يف ةلغادلا باشا يف بقو -«ص»





 ع عمدلاب كيف يما ورشم عمدلاب رش

 (حورقم عمادملاب ألا ن
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 لباِلا قرب ينناك 'حوبصم ةّيلبابلا
 7 حيرصت مق-الو قلأام '”ركا



 حسم دق بوبحللا هجو نا لافف جارخلا تاحلطسم انع فتكت_(م»
 يناوغلا تاداع -«ص» (ح) هل جارخ نم هيلع ام عمدلا يد'وي ال اذالف لامجلاب

 فورس ل بج ريبثو , لمحلاب لفثم حودنب را مج حييارالا هد

 تاحئانلا حونلا (5)



 وم

 حركم ةّنسآلاب الا بلقالو

 حيزانملا هيّتحاس نع تيثك ناو

 عروطس حيسف ببشو
 حيت عئاقولا قيض يف ريشلابو
 حودكمض كلاب ضرالايف افصلا جدو
 حيرافم ”رهد داج نا الو "نام

 حيتاف» دالبلا قالغأل نمو

 حيوصت تبدالو يمجت ًايح "نزمو
 0-9 تعلط الف اليل اورفس ناو مم الف الين اردقصا اذا
 ةيدناو يرالا بّطق اذإ ىدّنلاب ”كحارض ”رضخ' ”ةيددأف
 جيرابت ءابظلا ضيبلاب سانللو ىبلقلاو مراكملا ضيب وقشاع مث

 حيماسم فوخلا بدجلا يف 'ميعاطم

 حيياصم مالظلا يف اهيتنُم الك

 حيجارملا مولحلا داوطاو عي
 مهادنأ نع آلا ضرالا يفو
 رفاوحلاب آلا در الف
 وهو ةنرق اريك دوعي
 ِ مكن





 فالطا ببسي هينهيو رصانلا كلا نب
 دجولا ىلع يل فثمم لك ناكملا كلذ يقابلغ يا

 قيحنلا كرصخ ىلع ققشاو كلذل فسآ لاقو لابخلا لمرلا بيثكي اهفدر هبش
 , كيلع راني يذلا كديس يا نادينلا كديمع (ه) |! ةلييق فدنع
 :وطملا ماحلا ثيح يداولا كلاذ يف اوازن دصفي
 خسنلا رثاس نم حيحصتلاو ةبابص ءوض - لصالا

 ان انم دارما ىلإ دتمن لو خسنلا لك يف اذك بف فقتوم ةظفل اما . ناكم مسا
 قياوس قياوسلاب ديرب , لصالا يف دوجوم ريغ وهو ىرخالا حسنلا نع لوقت

 نما يلطها يا ينك و . عمدلا



 ميه انمح .قفأ

 اهموسلل ىدملا: حاورا
 «ذانب ميدقلا تببلا ىلا يوأي

 ىرت اف فويسلا حبص يف 'ريسيو

 :دق كاسع - «ص» (ه)
 الا يا نرام عم نراوملاو , «ص» يف دوجوم ريغ تيبلا اذه



 فلخي' مل قداصو هيلع تنغخأ
 'فجوملا ..ذلقما ”يعس ىلما رح 03 دب فب < تل نو
 فتي مل رقت ياو ايحأ

 © فنفنلا ردص قاضاو ايحلا

 فاوفم ديغ ضدالا رهظو .قلط
 فنشم يع نصُغلا مْمَح لطلاو

 تاك ملا ةحيفص ايا
 كجرت لا اجو تا

 فقوملا ةديبح تو موي ”تفقوو
 فّدرم كئاللاب كلاما وحن

 قيدصلا سوي يا
 لل عي 2 ىرد نم باوج فف جلا عيرلا يأ ل 0

 هيذل عضد 0 ةالقلا فتنثلا (ه)





 لدملا ”تّم فرجعتلا يح
 ةلحلاو دقتملا يف الو ”دودمم رييبلا يف 0

 فئاخسلا يف بوذي هتكلو ل
 هءاطع ايجار هبحصت تنك نا كنم ليجأ ال (-)
 رمالا ف هل دي ال نمل برشي لثم رينلا يفالو ريملا ينال مهوق هل



 نإ ل اهو 6
 © ةرخالا ىدامج يف ) نيدلا حالص رصانلا كلملا نب لضفالا حدمي لافو

 ةئايسخو نيمستو سخ ةنس

 :ولا فيو دنزلانمسل تمصلاب هنصي هتداع ىلعو . راوسالا بلقلا .()



 لوأدلا لضفالا كايلملل تنعذاو
 لحلاو "ار
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 يت
 لاخلا ىلا مجري ب

 وبراش - «ى اوبراش - «صد»





 كاس .يدنملا ىوس بطاخي الو
 يف تيورت امو

 يكل عآو

 حشاو ريغ انه قيلمشلا ىشمو كك 0
 يذلا وم مركللا افاد مهلاعفا نم طخست ذا كوجو يف اوذقي نأ ءادعالا لمتحي فيكو ()

 كلاذك اوسيل مهو لايتحالا عيطتسي
 تنم اب حرفا يأ حيا (8) ١ (كديصو ) كئانق ىدل ماد ديصلا اركرلم 9





 ؟جلمو راو يع امنؤي
 جسفتبلا _ينطلا درولا يف ثي ايك

 اهاره يف يمول نب
 رليغبلا بح ىلع عولض

 2 عرمدلا ين رئيع ناننإ

 يئا) رطملا ريغ ىلا قاين اي يريس ناناكملا ناذه الخ ام دعب لوقت هنا

 درسا غابس جدترهلا 1١3(



 انذل رهدلا هجو ٌدوسا اذا

 هيه "لجأ ًايضام يل اكذت الف

 +ا رجرجللا لحفلا

 ةلوبس
 جشانلا رع جوبللاو . الوط مطقملا محللا ديدقلا ()

 ب يذلا بادغلا نأ لوقيو شويجلاب هطوطخ هبشي (0)
 « صو نم حيحصتلاو , دص - لصالا 5



 | نبا ناويد اعالا

 ءاياطع م

 ةغالبلا ةمقان ريغ ةلوصم كيناس نأ دصتب . هتقو لبق اعدلو دنت:

 مالا ينب ىلا اهالع يف بسقنيو ظافلالا ةيئاط يه تلا هتديصق يأ

 يدل ىلإ يتلا عم نيرجامل ةلرتم حودسملل هتديصق لمج دفق . ةيروت مالكا ي
 ( رانا يا ١ جرررخو سوا كانه نكي مل ناو حودمللا رصتن



 قلخلا نع هسقت توسي « ريشلا يف » قلخلا نع همت

 داتقلا هلمل رجشلا نم عون - جفرعلا س)



 هتافو ربخ درو دقو . يناهبصالا بناكلا ن يري لاقو

 ةئامسخحو نيعستو عبس ةنس ناضمر رهش يف قشمدب

 ايماوملاو ىجدلا هب ىدشيو "سيما
 مانق تحت كيت ”فونص هللف

 مازلا حام اهدي نم مد

 مانألا مانمت يف مرتلا ظتي

 ماستباو ههجو نم رشي

 ريملا قتلا (د

 اياطع هش تدم 0



 بيع لكن مآر او هبآلطل مركلا دبع وه يأ (م)
 قا ميس عج اب دصقي هلملو ةنثلا بتك“ يف اييلع رثمن ملف

 وه يدنع ءاكبلا ثبي يذلا نا لوقي هل
 طف هءابسنا يكب اخاف لماجلا اما ةيضفلاو

 محي اذ نمو لصالا (ه)
 اءرت تابن مآللقلا (3)

 كتفي ايك درولاب



 كالفلا مارتخالاو , روحبلا ضمب ليعاقت يف ثدحي صقن مرخلا
 رردلا نم مأوتلاو ديرفلاب ابحشوا هنا لوفي . 'يثرملا تافتصم نم ةديرخلاو ليذلا
 هلئاسر دصقي

 هيلع ةلايع تناك امناف لمارالاك



 يللا عركلا قفلا
 مهئابآ ماظب ال مهسوفنب ارهاب يا أوحي(

 اهنام ةرثكلا ةيخرتسم يا هافطو ةياحس ()
 شوقتو غابصا هيف رخاف طسبلا نم عون يرقبملا (0)



 مالتلا "و
 ءالملا طرق "تحيض ام وا عمدلا د

 ةراجحلا رسكلاب مالبلا (0) ناتابن مانلاو ناؤوحلا (1)

 دل ب لو عومدلا ىرجا ام وه يقيقحلا نزحلا ْنأ يأ س١



 (4 لحلب ًالفط ) يفوتو . هب عفنو هللا همجر ىسيع هدلو يثري لاقو

 او "تس ةنس ةدعقلا يذ يف



 درو ام ىررلا عيج دوو
 درفناو هب ضصغ' ناك ول بامثلاب
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 دآبلا ”كنم "هللا شحوا دقق كاغا يدعب



 ناوعالا دّقملا

 حم يا ) ءادق تنك يفاو دصقي هللا





 يلبالب ىوثمو فا انا هللا اموع نع
 اضفلاو ىلملا هانبا عراصم 2 ايدناو ٍدهاشملا كيتاه نيب اذغ

 لئالقتب اهزالآ اع لئالق ًايلال مبتلمأ ايالا نأ ول

 لحال نت ةلكييلرإل ثلا .لساباك مينميدام نراك
 لفاحم ”رودص ابنم تلخ "بِ

 ةاصقاوس يهودجلاموغ تسأل
 'برتلا تكض ام يلأب الأ

 ملا ىلع ىفطي ليسب هسيشيو توللا نع ملكتي . ائيح - «صوا
 لئابقلا هوجو



 نيدلا حالم نبا زيزملا كلما يا (:)
 ايلا اقترشت هالو انتقم نائلسلا يداعلا (س)
 قباسلا تببلا يف نكس لعاف لالا اذك 0



 اعجس ينقرؤي
 يليا لوط امو لوط ا

 ًارهد هللا



 لبكلاو ةييّكلا ني يفو الئطو

 ةزعألا يف ًاروطو ًادانع



 رم الصن هب "تدم
2 
 اثملا يف ”دجولا ينالخ' ىلا وكسشأو
 ىتتلاو .ةبيبشلا ةنادقف كّندتف
 واسب كنع مايالا ”يندمعوتو راب كيم نيالا 0م

 همك يبن ناودعلا وذ مدخلا ي + يغبن ناودعلا وذ مدخلا يه

 ةسِللا اتتدحا رتلارتإ ىدتأ
0013 © 

 الا دعو لمج (س) تامللا صن
 مج تارقلا اهثسو .رأثلا لحتلا «) هولي نا ءركي هلال

 مارسلا نم ًالباو آلا لا اهاقس الف . ةقاج ءاشحا تا يعو ىانلا عومد يرجت مك ىلا يا (ه)

 لبخلا بكربو فويسلا لميا لجر رهصيل لجالا هل حسفت مةّيتلا نا يا 0

 نالينلاب ليخلا هذه هبشب وهو . رباوس اهب داري انه قراوع نا حجرالا 20

 يملا حشاو ريغ وهو خسنلا عيمج هيلع قفتتف تيلا رئاس اماو . لمقلا -«م» و «ق» (ه)



 فاما لكشي ان
 نويملا فطل نم لججا اين

 دهلا لالا





 دولاب سيل ًادجو "تنياع
 دوصملا تالا ءاكتب يكبا 'ةرتتو كيف ىأرلا مكتإل ولسا
 دوزنملا "ةلاو ”يجشلا "َمْن *ماظو "كيف ماوالا عداخاو
 ةّتفج ضمغُي ,توملا نهوو يتسا
 ديعت لك قرف يعمد نالوج همسسج ةضاخب ىلع لوحت يديو

 يل نزحلاو همه (9)
 (رهاظ أطغ وهو ) ةئتق قراب تصلا كاذ هءضو م



 امدعب ىسومو ًانوعرف عالماو
 اخي ملا ىتح طابسالا ىله ىلاو
 هلا ىكباو ًانايلس ىدرأ

 تملا يئي مداقلا بطخلا يا دوهوملا لزالاو هدلاو يا لحارلاو . دوهملا -
 دودو حلاع يف لال يتنا ةليللا كل
 دب دق رمخلل كبح يا . داوشن - «م»
 تان ىاوف ندري كراك
 كلف هيلع ”رغتسا يذلا لبجلا رع يدوجلا
 ريللل هتيطاع هنني مو , خلا نيلعثلا وزتت م -«م»
 ةرسملا عوردلا تحت هليخو . هودرملا ح«م»
 لما - هد



 مايا نييومالا راك دج قدش'

 باحساو .. دواد مهداباق دابملا
 نيج وا صكت ما. (ه)



 بابشلا بهذاكب هذاف

 اك الهج ”تدنف اناطاو

 ةرمالا ءاثسحلا ةاتفلا ةناصمخلا ةديرخلا ع3
 32 نابلا نوصتكة ودقو لم 7





 امطقملاب اهفدز: مث ةليوطلا دئاصقلاب أدنسو



 ِ 2 حدمي دنع كلذو اهتلزانمو بلح ىلا ريسملا ىلع هثحيو رصانلا كلملا حدمي لاق
 لن ىلع هلوزنو - اهحتفا دقو - دمآ نع ههج

 اذنلإ
 نيعبسو مست ةنس محلا يف ديدش لاتق

 هل لوبقم نعم ىلا دتحن لو ءاذك



 سلا اذه مد نا دارا ول يأ , ردنكسالا "دس وه دسلا (س)
 لأز هلوقل

 وقي . ةزوع - لصالا (0)
 ءلسالا (؟) املاجىلا ًاقوش مك منيع مكيأ (5)
 حشاو ريغ تييلا عمو . اطانت - لصالا م
 )3 لصالا يف غارفلا لع (ة>



 9 لفتع ريغ "”يضاضتقاب
 لبملاو لوقلا نيب ”عمجم
 قافآلا ىلعو

 للشلاو يلعلا نيب لاخت
 للط الو .عبر ىلع ايف ”تفق» 2 ايف بيسنلا ركحذ نع كميدم ىنغا
 لبإالاو نيملا ريم ”تممذاف يف كنفلب ذا 'تبو

 للكلا يف ثرسس يقاوللا هوجولا تمش
 لذملاو ردنا نيب يعومد حست“
 لرتلا نع ينني ام كتافح يفو

 ا :



 سددقلا تييلا هحتف دنع هللا همحر رصانلا كلملا حده اضبا لاقو

 ضرعيو . ةئامسجو نينامو ثالث ةنس نم بجر يف كلذو

 هلام تياصا يلا ةثداحلاب اهيف

 ىملظنلا ةيآلا ”ةنياع دقو ايعأ

 ,قطنم لكيف سدقلا حتف غاس دقو
 ”دحاو ظفللاو ”دادضالا هب "لت

 ةطبغو انما ءايهدلا نكس دقل

 اهحتف ّدهاش ؟”باللا ىتف تيلف
 ةدليو الام نيستتلا يتوأ دقو

 ”رصاق ركنفلاو تاياثلا ىلا "لوو
 اهلسرا كرتلا تاويل ينف
 'هؤاود ايعا ءادلا الا ناك امو

 اضراب نويملا لج تحبصا دقف

 الظنلاو رثنلا رخكذت لا مآل

 املا "”لسألا عما نا ىلا عاشو

 اخ 5و ماثالا يفالق رس "كف

 انفأ الو ءاوح ام ًارصن قي ملف

 امزعلا بكد نم بسلا توقي فيكف



 ] ةمسوت

 انك ال قيطتال "رس يع ابف
 اًعاذا وامي رهزلا ثيدح كاذك

 م 2 ا
 امجن كل يلاوعلا رمشلاب قييث لو

 انك مب

 ايغس يلسرت ال موقلا ايانحل لقق

 0اىملالا رعالاو ضيبلا كذل ”بيسن
 املا لحنا اشملا "لح نا نزلا اذك
 اللاو ةمالّنلا نم اوبلط دتف

 امصخ هل ءاضقلا ىحضا دقو مان

 امده ”مهادرا نبأ ل ناف ًايرشف
 ميلا فداص الحاس الا ناك اف

 لا رمقلا نمؤت يلارم» لتقف
 املا فنألا كضيبر تفاغا نا ىلا

 راعالا ةنسلا  لصالا يناثلا رطشلا يفو غلا نيدلا رتث حبصاو  نيئشورلا يف ١
 برملا رابغ وهو لطسق مج لطاسقلا (م) اهدومغ نمش يأ (6)

 "يشي نب ”بتكي دصقي هنملاو . لمالا اذك 0 لمالا يف تييلا اذك د
 .هناويص لصالاو . ئيتورلا يق اذك 2 ( ةنللا بتكيق نزولا ادم دمت

 ليخلا يا قباوسلا كلذب دصتي 2:



 ًقيارو ايأر هادعالا ىلع تصن

 ةدقو ليللا بهنت ًافويس تحترو
 ابتعرق. اياملا دوس تستءاذا

 فئكتتا اذهب دصقي . تامزلا ثداوح ثادحالا (©) 2 فويسلا ىلا مجري ريمضلا (م)

 ملص ول انه دجيال شاملا نأ تح وه نوكيي ثيح موده الو بولعخ ال هنأ



0 
 رذلاو دملا "يعد فرعي نع

( 
 9 نم اكتم لدلا ةميخر

 مهيف رهو هلفحت يف
 ف ملا عقو دنع يدتري ال
 مَ نمو ٍبرُع نم مداكالا 9

 لصالا يف تيبلا اذه اذك
 ا ليلا مئلاو . حامرلا اسرع يا اص ناناكم مضاو علس 400
 ةمّشنلا يراوجلا همدخت سراف لك هيفو ناكملا كلذب يدهع دصفي هلمأ انك ىف
 بدجلا دنع باحس دصقي , بدح - لصالا (ه9
 قتلا حشاو ريغ وهو لمالا ذك (>)



4 
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 ةد دقو - لصالا اذك<
 03 نوبملا ميلا



 مضأ مل سانلا حيدم ”تعرطا وأ

 ماكعلاو بادآلا ةلجخاوو تعاض

 مّلظلا نم جاد يف"'”بكاركتلا يه

 مزهنم
 يمد طاسو''”يدْضَع يف تف ا: اهنم

 ملشلا يف فيطلا دوب تمن تح

 ملكك وذ كنم”فنأ كمبر ضيطح نم فنأي

 مقي مل نوحلا رادب ميركلا نا

 مهحدم يريطتا ينك مذتق يا (89 2 بماوكلا -لسالا ()

 يدع تف اب - لسالا م



 23ةيلطت ءايحالا يف

 مهنا مهنع يعاح
 'نيدلا لاج يحدم وحن 1 4.

  ترح دقو

 "فصو

 ةمقئرلا شرالا يآ (>
 لشافا ءايحالاب دقي (0)
 اتلا نم مداو داع م
 مج ءابدالا "لعق اونام دق اهيف لضفلا لها نكلو ءابدا رصم يف (هذ
 حرب لمالا 5
 نم يدخ تلمج ولو يأ (9)



 فوي
 قوتشو ردثال يف اهب كلل

 ثيبلا اذه يف 09

 افرش يلع مامالا دالوا نا ان مسأ وهو يلع مساب يتدوي انه 259
 حامرلا نم لضفأ مالا دا 0 انرلا مالقالا نإ فتكتلا اذهب دصقي_ 0 هلام بهذ يذلا فيسملا ١-4



 ذيع كك فروق[ بلا سنار ردع لا يان لا
 لفملا ةلاه يف ماشا ( ردب ١ تنا
 فوطقلا تايناد م نانج يف تحصا كب
 "تأدظأل ىوثلا 0 تاطا ول



 يقاعاسلا نبا ناويد

 نب نيدلا يفص حدب لاقو

 يف كلذو . هيف سانا رثكا دقو قشمدب جرفلا باب ةلإق
 ةئامسمحو نينا ةنس ةرخالا ىدامج

 آنمبو ابرق داللا تير

 ىلا يلامملا يف حدتلاو ””(يولُتلا) انحتادم نم مهلا كلف
 الك ءار دقق مانالا نود "كار 2

 مظع رمال دصقي هلملو لالا اك (0)

 ةآرم نم ثكأ مهرك ذ "رم دقو نوروبثم مالعا 6:

 ىأر قمع ءادا (5) نو وا تعم هب يقتسي الو. ىّلمملا - لسالا
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 ةبناثلا ابو

 ايي يلنب ملقلا نأ يأ (5

 قيرطلا بشلا د

 وه رانلا اذه نأ لاقو رابغلا ريثت اهلج



 .عاسلا نبا ناويد

 اهرنب مورلاو جنّرلا

 "ا اليخ ملا ابلثت دنق مهلا ليلا ”تخأ يعف
 ىدوأ وه ناف ُدْرَد اهمد

 نيل
 الكش رصقيو ادق كش دع

 ؟كلاولمزا ةنم ةعطقب

 الفط جترأ كالول
 لع ىلعا تناو احدم

 جنزلاب اهريح داوسو مورلاب ارقص هيشي
 ناسرف روص نم موجنلا لاكشاب ةآودلا عيصرت انه فصي هلماو , ًالحو - لصالا
 ن6 حشاو ريغ ىنملا نا ىلع

 .ةفاغ ديزني وه ناد ىقسي هنأ عم لوفي . يسمي - لصالا

 هل لعن ةياث ”طقلا لمجو . ءوّق ملفلا سار يفح اذا كا
 فلا ةنجلا ىجتري يذلاو -لسالا (3) اهل كلذب ةرثكل ايدلا قبت ملف يأ

 ريمعتب ) ليسلا تدعاسق بالطلا ةر



 باكر وطن تنك كالول انا

 يلهاو « ”قغمد ال تنا ينو
 4+ ال 'ثيحب يفرع تاحح
 الف نامرلا "فرص يناحتناو

 انا كحدم ”تدقتعا اذبلغ
 9/يداعالل تدعأ ”ةةحدم_ ايد

 ًاسأب ثداوحلا لست باغ 3ك

 موجتلا اذك و لسالا (م) لءرما لسالا 0
 مظنلا دردو همرك نيب يحدم يف عجا يكل

 :وط راص يلق يف لغ يأ . هديج -لسالا (6)
 ينمو ةالفلا علقت يأ 0

 ثداوحلا سأب ىلا عجري ريمضلاو . راثلا لبثلاو . اموب ثداوحلا ىمةوب س لصالا (ه)



 معقب هيلع ريشا دقو هرصن

 كني ال كدنع ناك امد

 كردأ الو ورا يئاف
 كلمت ام

 ادنع لص يا (م) لصالا اذك ()

 ةديصتلا ىلا عجري انه كن"رللا ريمض ”لملو لصالا اذك مز
 لبق - لصالا 6 كدنع -لسالا هذ



 بذاككفآ ىلا

 كتيلااذك د
 ةّنجلل يأ ود



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ادب لاقو

 29 'تئاتع هيلا تق انعدم اذا
 هلعاف

 هلداجأو
 هلذاوع تباغ تباع اه. دش ايق

 هلئاواو رمدْؤل
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 ةناطلسلا ةيركلاب لصتا دقو نيذلا نيعم ىلا بتكو

 رهازلا'مجنألا علطم ىفاو حبصلاوا ردبلاىلايجايدلايف هز 'رسشلا امه“
 رهدلا دبَأ اههيجوأ يف « ءاممو هحابص نامرثا

 ةاارسبلاو
 هامل ىنمم ”ةرما الو 2 امهيفو نالئي ام ىرولا ثينف

 هقرط حمرلا بث كل ام انانعأ اندئاصق مئاركي هانحدم اذا يأ (:)
 جاتم لئاس قبب م قح لاسو همركل ينل افدارم لبثلا رخ ىرج ) نيييلصلا يا مد
 راهزالاو راثالا لمحت هلئاخخ ضورلاو بخ ريغ هقورب ثينلاف ديري هلملو . تيبلا اذك (ه)





 قاعاسلا نبا ناويد

 سنج نم رغ 0 لداعلا كلملا يغا نيدلا د لداملا كلملا يخا نيدلا كنق ىلا عجري ريمضلا 13
 .1 نا رهاظلا هد تلق - لصالا مذ





 يتاعاسلا نبا ناويد يقاعاسلا نبا نا

 ضيا لاقو

 .رم ةلودلا دضع موي راس دقو لاقو ف نب فهرم ةلودلا دضع 0 فوت امدنع ذاقنم نب ف م

 هنفدل رضام وهو باهشلا هدو نيعستو نيتثا ةنس هنفدل رضأ ةئامسحو نيعتو نيتثثا ة



 ميم وهو لصالا اذك" مذ



 يقاعاسلا نبا تاويد



 تدنها ام فويسلا ىورب الواو ابلعذي برحلا رابغ نكل

 ءادوسلا انه نويللا (0) 2 ءادغالا ضرا نم ًئاسح كلحابر تبلم مكي
 يراجلا نيملاو . دبجو عوج وغا

 ويسلا ةظفي تا يأ

 كيلا اهرشنب ةئام لحاسلا ندم نأ يأ )٠(



 انيك تناك افورص نأ
 مزز اها اطعم تعلق 550

 انيسررط انس نع ثدحي

 ؟انيدجاس بكاوكتلا توه هل

 93 ىيلمملا سوؤي نا لواحو
 ©0يرتالا يف ادم ناف

 قيدصلا فسوي ملح ىلإ ةراشأ () 0 نيدلا حالص رمانلا كلما ىلا ةبسن
 لاطبا نم لطب هب قحلي ل نيدلا حالص نا دصقي . نومورب

 ةقاخ ينلاي ةوسا كنف ريخالا نكت ناو. 30



 رخ امدنع نيدلا حالص يف ةديصق نم هلو
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 ى ١ جنرفالا

 يداعالا فرطو ت نقلا ”فاطعا

 نمر" هللا ةعط يف ىدُم ”فيسو

 ةماس فصلا كالعا تجر امو

 يف كلذ عجار 0١

 دصقي 0



 سادقملا تيبلا ذقتمأ وه

 اناو نركحُتلاب ىشأت تيب
 رتاج يهو ءادمالا تيم
 دسم بورحلا يف اءزعت يتوأ

 اهادوسمو انأدلا تاداس هن

 ")هدم تناو اهيدبم مز

 نم لوالا ءزجلا يف ةديسنلا هدف ب
 3+ ص « هتايار هذهو حابصلا فحز » املطسو

 ةنيدملا بركيو .ةّدكم قيثملا تيبلا (©» >> ةيشورملا تاراثالا تيلا اذه يف ظحالي (0)

 »و ص ناويدلا نم لوالا ءزجلا يف ةديستلا عجار . +٠١ ص م نيتشورلا

 باطخلا نب رمح ةفيلغ يناثب دصقي .(6)



 ةديصق نم ضيا نيدلا حالص يقهلو

 امو ةينث سدقلا نونج تكبو

 مسب ٠ هيصانم يماسي رصتتسملا هبسانم حيرصب رطبشسملا
 .دانخلا بتصب رقسملا احاصفا ببسملا حيصقلا ناسل تاحلاصلا يدسمو
 ع :دحلا ميمسلا
 ب بحاصو ماسحلا همراصب ةمصعتسملا

 يعد مه ص, نيتشورلا 00
 كلذلو *+ لوالا ءزجلا ناويدلا عجار ) ةديصتلل ةيلزغلا

 مهكلم رامي نيدلا حالس ناك دنق , زيلكتالا يا ريتكتالا (م)
 اتكنالاو ريتكتالا لملو , "0م سم



 * يلي ام ناويدلا نء لوالا ءرجلا يف ءاندروا يذلا رداصملا تبثث يف ركذن نا انتاف
 ناوضر نا فورعملاو ١ ناوضر نبا كانه ىعديو 4< ص ١ ج (توقاي) نادلبلا مجعم

 « هوخا

 ريعامما نب نمحرلا دبع دم يلا نيدلا بابشل - نيتلودلا رابخا يف نيتضورلا باتك
 يسدقملا هربا 1

 يتشمدلا مث يفاسارخلا يقاعاسلا متسر نب دحم نب يلع نسحلا

 عيب "0 وحن يف ةديصق مم < -

 تايباس 007+ ب
 تاباه من4 # م

 ) ةحفص 7١ يف مقي ةطوطغع

 راعشلا نم هيف ام لكو ٠ دتملا يخسنلا نم هيف طخلاو .ائيب 15 ةنم ةحفصلا عست

 ناويدلا يف دراو
 نبا هل 0 كا

 ؟9اووبمأ # تمم الو -تارمشم رئاب ثاصغا 'تيأر اء اهلق

 فوقولا ماد نمو اهرمشت ةسايكلا

 تايزلإ بييح ذاتسالا اهرشنب نعي ةطوطنع وهو «خير
 كلذب تممس الو ادومن تارمشم ناب ناسغا تيار ام اليق يا (©)



 ,دصلا كاجه اولاقو.

 باهذلا - ايندلا ينب اي

 ا ىلع وذ
 ةرح دّدشلا فرحلا انريتعا دقو . برشلاف الاو
 يف كلذك اهانربتءاو ءاي فلالا دمب اهنم ةروسكملا



 ربعالملا نيب عمدلا ماعت يف انت



 جاس - ويح لبق نكاجل جاس د





 اهدودج رهز نجدلا هام تْضَررَع ان

 لك هارب تسل 1

7 

 ٍردبلا ىلا يجايدلا يف تفز سلا امه





 عيدي - تح عيدبلا كوعد ام
 ةوعد داركألا كيلم اي

 ف

 ٍفاصوا - "تيور نميف يلداعأ ا س ع اداعأ



 موك

6 



 الد يبق
 لاوحألا - ءابلللا دحوأ اي
 لاؤسلاب - ليلغ نع الئاس اي

 ,لاوثلاو - فك يف



 :و ًالوق حيدملا ّدح ترج
 ىلعلا - نم ئلف اذك

 - ريال موق رهماو
 الا اولاق

 رقع - 'هلهجو
 -*ةبيجع ديملا يضاقلا لم يق

 لحال - كلثمو ايندلا يف ديغال
 ١ - ىبغلاو الصاو ىبلثلا لخأ

 تايند ذوات

 هلا - ًادراي ةلحملاب اليل هللا ىقس

 ليللاو كلها

 لياملا اهلا ىلع نه
 ”لثاملا ”راذبلاو ًافيس "لس دقت



 اهمالس ىدهي ءادظلا عم تملأ 1

 'مالغ - ادهش نيبويتاب فقارمو /
 مالقألاو - هللاةدلصأ 1

3 
 م

55 
5 

1 
0 

 ردقل
 مدد -ِ .اص نإ .حلاص نع يتلئاسأ 5

 مادقملا - ةلض كحدم 'تزنكأ ام هثتو 3
 رعدمملا - نيتدلبلا رعاش ىلع انا 3

 مدنع - أقم ريغ تاهو 'ميدن اي ذغ' 0
 مذهو - هئاول اس ام اذا ىولأو 0

 ةمداكم ينع "بنت ل ًايئاغاي .
 مركلا - ماركتلا لْجَت نم ضيبأو 05





 يناوغلا - يله ينذا او
 .ناونملاك - هنا آلا ناونملا

 نغألا لازتلا يف يندم ىت«
 انقلا فاطعا نيبو دودقلا نيب

 ناقلا دمقم اي
 ىلع تاس مآس
 نمدلا يذهو بيلا كاذل



 و

 ىركشلا عست' هلثم يف ىره 'توكش



 يقاعاسلا نبا ناويد

 ماعلا مالعإلا سرهف

 يناثلا .رخلاو لوالا رجلا نم يف ةدراولا نكامالا و صاخشالا ءاما نمضتيو

 ناويدلا نم

 هاوس هب انقحلاو ابنم رهشالا سربفلا يف اندمتعا بقللاو ةينكلاو مسالا عمتجا اذا
 مسالا نود بقللاو ةينكلا تهرو اذا الا مسالا ةداع اندمتما ةربشلا يف توات اذاو
 بقتلا ذئثيح دمتن انناف

 رّدصملا اثدمتعا امنودب ةراتو نباب ًاردصم ةرات بقللا درو اذاو

 مالعالاك ربتعت مالعالا ىلا ةبسنلا
 ربشالا ءامساو ةلالجلا ماو ءايسلاو ردبلاو ربقلاو سمشلا سرهفلا اذه نم انلفنا دقو





 اعاسلا نبا ثاويد

 ا

 كمت رص دمنا ج فك
 مكويومتت داثآ
 وحصل ىلآ
 ميج ملا ميار دل

00000 
 دتع4 رمعتا (ليخلا )يهرب
 ممهنم نيقربإلا
 مومن» طاربق يلا نبا
 دس: :سومإجلا نبا
 مدخت» برح نبأ
 مام موعد نيملا نبا
 مهر ءسممت» (نيدلا لاج ) نيسحلا نبا
 يموتوا ماعلا نيا
 نونو دج نيا
 رجم روع ءدمحت» روزرزلا نإ
 ركن مه مج نمجت» قوزتزلا نبا

 يك ورمتو ويصبر قامالا نبا
0 

 (نيدلا ءابض) يروزربشلا نبا
 رفع حسو

 صعب من رى

 050 نبا
 يلع نبا - نيدلا ئس - ضبافلا نبا

 ينعون صج ممحت عتتلاوا
 رمل روع عري و فوم او يهعوف
 موك وع وع كر وكم ردح
 ره ودب يح مس رورو حل
 رمح روج ارحم اودع ودع ودع
 رمح سمج سمإب سوم ووو وحك

 مد* #1 (نيدلا ردب - دودوم ) كرابملا نبا
 (نيملا نب فسوي ئيدلا مخ ) رواجلل نبا

 هم مع يوسع رع وممتل

 ويس وفك فو مج جعل
 اودلا فيس -نيدلا دجم -
0000 
 نيم ( هرم - ةلودلا دضع ) ذقنم ئب
 «نيدلا بنهم - يلع نمحلا وبا ١ فيظنلا نب

 موو سوو ركب رحل ءرصج رجم

 موتر ركب

 النو نيلشلا وبا
 م١1 سارق ىبا
 روحت باوبا
 ساول وب را 0
 مختم عرجالا
 مج اسال دع
 ذل

 وعحتو ةناسأ
 هادو قحسأ
 منو ةيردتكسا
 خلا اختو «ةنريتس - لمد مدن
00 
0 

 ميت هاا
 معتم تايياسالا

 مووت ءرفستا كيك
 بز ءامنو ىحشالا

 روجر حلا
 سومو ومن
 ورد يلع - نيدلا رون -



 مالعالا سر

 عاريه روع ءرطتو ؛ روع رص
 معصب

 7من» سديلقا
 مدن داركأ
 رو مزعج وفني يشاج مانأ
 ينتإل نيتماولل ما
 مومن هدو ليغالا
 روكتم يئآ
 «مد# (شيجو راتكتالا
 لزاما (شيج) ريتكتالا
 مودن# سوأ

 ردم وجت ؟ مع دهم وصتو بويأ
 ب

 مسج در نم 4 روم وتو ديرإلا باب
 موحت# جرفلا باب

 بلا ) لباب
 مما مصرف نلف وب ربو

 رده كمه ردم29 ( يليابسناي

 رهجت» حتما
 ردا ء وحنا قداب

 رصوتو ؛ رده ءركصتر

00 
 رديتر 4 موس ترون معاوحتو ردي

00 
 دنع 2, عيدبلا

 ودهن خزربلا
 مود < محت» ؛ مرد (ءاروزلا) دادنب

032 

 مرخنا يركب - ركب
 0.1 سيق
 سيتم ( فيرشلا ) نيدلا ءامج
 ةيدر» مار
 مدون (صخش) قذي
 تييرسبب» ناي

 رس مرس وصعب مدصعو يبت عتُت
 مهم ومنر؛ ماس ءردصن) يكرت- كرت

 مح

 مدح ءمدسا» دلاغ لك
 مهو (نيدلا فيس ١ كريق
 رردتع مت
 4 ردع مرح ءروكتر يناغ تاع

 ثا
 مو رحت يشل ايرث
 محنم ديث
 ممنر لمَن

 همم ةيعلا
 روس نم ورسم ومو تذل
 رمونو دبل
 ممم (رضدادوث

 موو دج ردع ع مصدو لماجلا -ةيلطإلا 3 7
0000 
0 



 يقاعاسلا نبا ناويد

 هعمل ليديج
 عم محلا
 مدمد» نيدج
 ممم ليدل
 مكر ءومتم ءاعرجلا
 مز1 مهرج
 ميعستو رمح روع معجب عملا
 ةيفرمتر 4 رسيفختت ةريزجلا
000 
 مول ء حمهت# (نيسحلا نبا ) نيدلا لاج
 ءمع دمنا ليج
 ةنصنو (ةقاو) لبجلا
 رحجتعا مم رسمنا ليج
 ميالن# ( لبج) يدوجلا

 صيف مودم

 ع
 ءردسنا يقاس - اح

 نوديج

 رسم ع رج روع عرج عراب
 مح سبع

 روحت بحاح
 مع ءدمتو ؟ راع زال ءويسنل راح

 رع
 ملكنا ثراح
 مكرم ماع
 موقتو ؛ موس وسبا يزاجح -زاجملا
 ةما1» (لبجا) رجعت
 مسانع؛ هدر رجح
 نصنع نرجحلا
 1سا؟ ىوزح
 رستم رسب ءورقتا ناسح
 م1265 2 ممن7 نّشسح
 ممم وتم ؛المعو طحلا
 تيا بلح

5-00 
 عيخ ع ميص وسمت(

 موج مجنوني
 دءكنر ؛ كدر (مغ) ثوحلا

43 
 ادنو تبغ
 مهخ ءدسءنو يفامارخ - نانارغ
 مدم:م (باتكد ةديرخلا

 سوم (ةدسأم) ناتع
 وسم روستو قالا
 رومنر جيللا

 ووتر 4 ءونو ءاتع -ءاخا
 ميمعردمتا قتروحلا
 رركتسب مسلرم#ر فيلا

 لكك ء روم دعنا
 مب رجع سمحتو

 دولا »ب محن ماك قتج- قش
 ريوس رقم لكك روك رجم
 روف سب مرنم ؟ رج رم
 ك0
 ديه رد ريو ءرابم رو عدم
 رست ورغم وجع رمك
 روع ومع ومر وجع ربع وج
 وقم وقح وعس مدع بس بج



 مالعالا سربف
 ماب سعب سمج ع صح سرر سمع

 مممد» كي رابح
 مدد سايد

 هدر ناحيذلا
 نبيع لمك
 وي ور عورتا ماسك
 مهتم (باتكو ليذلا

 رد
 مودنو ليجاد
 مي عرحجدمبب باد
 4ردم محم ع مرحي م رمرتو تيساف

 مييصلا
 دمتم ةريرلا
 ميونو ةنيد
 نسل بحر
 مودم ”سرلا
 رونو ديشرلا
 موه موفمتج 4 ريمدت تاوشد
 مك ىوحتر ؛ رحنا رقد
 ووبيو (ةئيدم) نار

 مسام نكرلا
 منو ةشود
 ؛رصمبب ميرلا
 ددسل ايد

 ز
 ممر يتم لحد
 ميمتع و رجستت دقيت
 وديجت م نيدلا يكذ

 موجع رسل جتذ
 مستمع عت
 موون ورب رمعر دايز دابق

 مهر ءرخم ءدرتو بيز

 ّس
 مومن م ناساس
 محرق ماس
 مورنم تاطبلا
 سوو وتع 4مر هرمه ءرجصتت ناعم

 ممارس رم رمح ءرخم

 ملمع رحمت نيدسلا
 مومن» ىرطم
 ويهتم مدر داس
 رجف ءومع كجتو ؟ ملال محن دعس
 نور 2 رورد» رثأ ني دوس نيدلا دمس

 ورح رح
 4 موزع موو 2 ممر دمت ىدمس

30 
 مرنم ديس
 مهم ورود كلما ءانس نبأ (يضاقلا) ديمسلا

 ويوا بص وم مح مو رصتوا
 مومو ماتلا
 ملف روم اج نع جوا عل
 ورز روك عزرا رنا سيل -ىملس

 ١ نابلس نالس
0000 

 4 روع ءرذم عسل

 ووو يررتو ؛ ممم مايو ءدجتو كيلا
 وب ردح وق عل

 ردك ءروج ءوربنع ىلا
 مويمتم (ناكمد ميسلا
 هدم رورو ورب ءدع ءايععو ةقيوع

 مميوجو روج رستم ؛ رمح عرفك
 وحنر ؛ ممهتا ( نزي يذ ناد فيس



 ١* سو ءحرن# بوطشملا نيدلا فيس

 نو طوي

 ْش
 اء -( بويا ينالج ) يذاش
 )اه 10:6 دمع (نينع نبا ١ فرشلا
 رج , مرنم ( ناكم) نافرشلا- فرشلا

 روع رسم
 ماندو (نانيق ) بابشلا
 دنحتو دش لا دضع نبا ) بابشلا
 مما مودم ناي

 ص
 رينو حلام
 مالدو رخص
 رول مج وهتو تدم

 رس منر 4 روم عدكم رحمت عرملا
 ونود ونمتو دلم
 بويا نبا - فيوي - ىمانلا -نيدلا حالم

 رويل تكتم جك تصمم
 واس وب وو اج
 رحم رع ءرمس د ءرومت»
 رجم سم جاو رجس رج رسب
 نو ونم ومك اوم عدم يع
 هكلعحتل

 نومك ومع ءسودت» بلملا
 ردمتو ءاعم
 ددهنا اديع

 طا

320006 
 م ودمتم مط
 ةدال1 7 بويا نيا مالمالا فيس - نيكذتمل

 سهو (ءامز عيوطلا
 َْظا

 مخول مج ءواهت كلر رق

 ٠١ كليو رماظلا
 مهم ودعت (يشيلا ) ريشلا

 9159 نيدلا فيس - ركب وبا (كلم) لداعلا

 مامن فرسه وجدو (ةقرب )لقا

 روع مروع يرفتم ؟ ميد دج

01007 
 دكت (ةطازرابلا
 مات 4 هسنو ( وتب ) ساما
 وحتا بطلا دبع

 مووب#1 فاثم دبع
 موو دبع ء معن# ( ضربالا نياز ديعت

 رق وابو ءزوز رو ءدصنم مجلا

 ور فرعنا تدع



 مالعالا سربف ني

 وج ءيبو ع ةيسنو يدفع -ةرُم
 ودع و وع وج هيما هت بيذملا

 رصف مه دعت ومع ردع ال+
 موسم

 محن # قارعلا
 روج رعي رم ركنا يلع - برع

310010100 

 15:7 (مازح نبا ذ ةورع
 مجسيمو مدع رمق نيدلا زع

 مح دس در ء يود ناثع (كللا) زيزعلا
 وجيوم فجنحي وع ده ع دح ءدع
 قمع رمز ربع ,وك مفعول
01000 

 أذا
 ميو رجم صرفت حرك مرقم

 ممعتا نانع
 عرفت 4 هز يرام قيطلا

 مسير صصص
 مودم طاكع
 مومن مطلا

 رورو كسر عونا يل
 ميم

  دماح وبأ - يئاهصالا - نيدلا داع
 ورم عرعر رجتع كوستر
 يوصل وج

 6 7039 يرمع -(باتخلا نيا ذ رمع

 مم سيد موو وعدو قريع
 مدنو مصاوتلا
 مهد فرع
 مدمن» (حيسلا يغ) ىبع
 دجن» ( باتكز نيبلا

 نيب
 هج19 شيرفلا
 وجم ءيوحو افلا
 مدهتا نادغ
 م. وابن نيتطوقلا ب ةطوقلا
 مم رسام نالغ

 ف

 رزه روت 70 ءكونو يسراقس سراق
3 

 يلاسيبلا- يلعب ا محرلا دبع (يضافلا) لضافلا
 ممر مرو صرخ
 غ0
 روم سرور رح مت#

 ممه مستو نيدلا رخف
 مدع سيبر دمت تارقلا
 حنتع سيدرت
 ميمنع مدل نرعرف
 مكنم دقرتلا
 نم متو ؛ رالمتو جترفالا - جترق

3 
 وتو 4 رممدر طاق
 موونو (ناكمر جلف
 ؟ وزود لداملا رغا ( الس ) نيدلا كلف

30 

 ق

 مع راو سن تريبل

 ووستر هتادق
 مدخت» ؛ ةيدنو سدقملا تيلا- سدقلا

 ترن ويوم سنع
 ةهن» فحسب - لرقم باتك نآرق



 يقاعالا نبا ناويد

 مق موف دال
 ةاه:8 يشرق - شيرق
 نهر سو رسم ونعم ىف

000 
 مءون» ليرطق
 دروينو تاوتق
 رسب ءررد وجع مه بدم يق

 سمس رع
 رسود» سيق

 ميمعمب ىهعحي ىعيومتو ةمل
 ارو ج مع رانج ا حو
030 

 درست لماكلا
 هحتل بيثكلا
 مور سون كمدحنا ناورشرتاسكرسك

 مو سو

02000000 
 مصانع 4 هسيحعت ١ مارحلا تييلا - ةبسكلا
 راسو بالك
 زروق هلاك

 روم وصف لم دلت ةدتك
 نسحلا نب ديذ نميلا وبا ( نيدلا جات ) يدنكلا

 مم كتل را معسل
 رسم نع رحم اذه دج دج عد
00 

 رمومتو ؛لركءلعم معو شوكلا
 سرنا ناويك

 همن (سرف) قحالا
 مهدت يمال - ةليق» مال

 وس رسب سستم وص وون ىلا
 روع ءرحم ريس مو روصو ديل

 نوم ءرخكا
 وجم وفم سمع رمح رمق اح
 رميح صج رع ربع دع

 موو رمطتل ؛ دس رمخلو

 ع
 دذعدا تانزألا
 ور: دومم - نيدلا مغ ( كلما ) دّياولا

 مياصختل معمل روج عرفك
 رهف وج محتل ياس كد كلام

 مرنم (ةريون نياذ مس
 رمجتر ؛ ممم حصن هرج
 0سم يسوع - سومع
 مار 4 مص رمحلا اىربكلاو ةلحلا

 موو روم عم
00007 

 يوبنلا - يتلا - ثوعبملا - لوسرلا - دمحم
 مكثو 4م حم حبست ءايثالا رغآ
 ديو عجب سرق سم رحم دم

 ميو ميرال دوم
 114:8 دمحم ( نيدلا يكذ نبا ) نيدلا يبع

0 
 ذا نيدلا ردص نب نيدلا يبع
 ير وزرهشلا -دماح وبا -دسحمنب دمحم نيدلايبع

 رمل رمل اصف اخ جت
000000 



 نه

 ةيوتم ( نصحت شاغملا
 مدهتو نئادلا
 ومنع م
 ميدنم ناورم
 رربتت قرم
 مصنع قرا
 مون دومسم
 اولا نيا - ملسم
 ميرم نبا ىيع- حيسملا

 ميو روستو
 ؛ رو ءررختل

 مر ءرمم ء راو ء رسم ءررصتو نصمم
 همس اجو نو ريع رحب

 نيم سوس نرس ركع رمل راح

 ىلصملا
 مو حمال
 مس رص كلتا

 هاشنبت نبا - نيدلا ين
 راو 4 زهر ردك مسج رعوملا
 روم رو هروبه روج را زخت
02 

 مرارا مك يرنل ديم
 ردنم يملا
 ةهجيوو عنو .قحسا -نيدلا حتف(كلملا) ملا

 ندعم عرفو رم ردك ءرذم
 ميما مي سمت 4 روع جع

3550-0 
 ( كللل> ملا

00 
 دسار يع نيدلا فر

 رونعردك
00-7 

 بينو ةلودلا
 ردم ناتو شعل
 هنا دهم مام قيتلا تيللا - ةكم

 مالعالا

 يق سرتم روع محتل ىلع
 نهي سرتم رجس حتا
 مايمنع موجنو (ةنيغ كلم ) روصتلا
 مس:» يذغتلا
 موجتل حمم
 رن ينم
 مومتم يدل
 ىورنو ةيرايم - راع
 ويدتل دودوم
 ركل ؛ ورحت سوع
 هس سوتل ؛ ودع العدو لكلا - ىسوع

 موف وج حح
 مسو ءررعتل ؛ مرقد ءايدحلا لسوملا
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